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 | لجو رع هللا تاقولخم ىف ةمكحلا
 مّلسو هبحصو هلآو دمحم اندّيس ىلع هّللا ىَّلصو

 باتكلا هيطخ
 هدابع نم ةليضفلا هذهب .صخو .نيبرقملا نانج ضاير ىف هتمعت لعج ىذلا هلل دمحلا

 «نيرصبتسملا هدابع بولق ىف نيقيلا خوسرل ةليسو هتاعونصم ىف ركفتلا لعجو «نيركفتملا
 هتمظع اودهاشو .هودحوفق وه الإ هلإ ال نأ اوققحتو هوملعف هتعنصب هناحبس هيلع اولدتسا

 رظنلاب كلذ ىلع ءادهشلا مهو «لاوحألا عيمج ىف طسقلاب ميقلا وهف .هرهزنف هلالجو

 هلإ ال هنأ هللا دهش 8 :ميركلا هباتك ىف لاق امك ءمب .لعلا ا ل اي

 .[18 :نارمع لآ) « ميكحلا زيزعْلا وه لإ هلإ ال طسقلاب امئاق ملعلا اولوأو ةع ةكئالملاو وه الإ

 نييبنلا متامخ دمحم نيبنأملا عيفشو «نيقتملا مامإو نيلسرملا ديس ناعم ذاجللا ةالصلاو
 .نيدلا موي ىلإ مركو فرشو هبحصو هلآ ىلعو

 :دعياما

 قيرطلا نآك امل هنإ «نيدلاو ايندلا ري كل عمجو .نيفراعلا قيفوت هللا كقفو ىخأ اي

 مهفو ؛هتاعونصم بئاجع ىف ركفتلاو هتاقواخم ىف هل ميظعتلاو هناحبس هللا ةفرعم ىلإ

 تاجرد برافت هيفو «نيقيلا خوسرل ببسلا وه كلذ ناكو ءهتاعدتبم عاونأ ىف ةمكحلا

 معنلاو مكحلا نم هوجو فيرعتب بابلألا بابرأ لوقعل اهبنم باتكلا اذه تعضو ؛نيقنملا

 رمأو ىحولاب اهاده لمكو لوقعلا ىلخ ىلاعت هللا نإف .ساتكلا ىآ مظعم اهيلإ ريشي ىتلا

 هلوقل ل ل راتعالاو ركفتلاو ةناقولخم فا رظنلاب 0

 نم انلعجو )» :هلوقو ١ 0 ل لقط هن

 تالالدلاو تانيبلا تايآلا نم ريغ ىلإ.[*"© ل

 يلا ةتاحينس هللا ةقرعلا مظعي < ما ءاهريدتم اهمهفي ىتلا تاحضاولا

 لك لمتنشي اًياوبأ هتبوب دقو .ةدايزو ىنسحلا نم هدابع هب دعو امب زوفلاو ءةداعسلا ببس ىه

 انلوقع هل تهبنتام بسح كلذو «قلخلا نم هيف روكذملا عونلا نم ةمكحلا هجو ركذ ىلع باب

 هتاحبس هللا قلخ ام عيمج اوركذي نأ ىلع قئالخلا عيمج عمتجا ول هنأ عم ءهيلإ انرشأ اميف



 هتكردأ امو كلذ نع اوزجعل هتاقولخم نم دحاو قولخم ىف مكحلا نم عضو امو ؛ىلاعتو

 لوع.سملا هّللاو .هتاحبس هير نم هل قبس امو مهنم لكل هتاحبس هّللاا بهو ام كلذ نم قئالخلا

 .هدوجو هتمحرب هب انعفني نأ

 ملاعلا اذه ىفوءامسلا قاخ ىف ركشتلا باب -
 نم اهل امو اهانيزو اهانتَب فيك مهَقوَف ءامّسلا ىلإ اورظني ملف 9 : ىلاعت هللا لاق

 000 :قالطلا] « تاومس عبس قلَخ يذلا هللا : :ىلاعتو هناحبس لاقو ١ :ق] © جور

 جاتحيام عيمج هيف دعملا ىنبملا تيبلاك هتدجو كركفب ملاعلا اذه تلمأت اذإهّللا كمحر ملعا

 حيبصملاك ةبوصنم موجنلاو «طسبلاك ةدودمع ضرألاو ءففقسلاك ةعوفرم ءامسلاف ؛هيلإ

 تيل فللالاك ناينالاو هاش ايف تع كلذ قف اوم كوب « تاختلا# ةنووخم نطاولتاو
 ىف .هحلاصم ىف ةفورصم تاناويحلا فانصأو .هبرامل تابنلا بورضف .هيف امل لوخملا

 ةعس تناك ولو اهل ةيوقتو راسبألل ةقفاوم ناولآلادشأ اهنول هناحبس لعجو ءامسلا هناحبس

 سون, دحتو ءراصبألل قفاوم ةقرزلاو ةرضخلا ىلإ رظنلا نإف .اهيلإ رظانلا ترضأل (راونأ وأ
 رون رهظو اهموجن ترطفنا اذإ اميس ال ةحارو اًميعن اهتعس ىف ءامسلا هوا

 ةحار هب هيلإ رظانلا دجي ام ةنيزلاو شقنلا نم اهسلاجم فوقس ىف لعجت كولملاو ءاهرمق
 نم هتيؤرب هدجي ناك ام هنع لازو هّلم هرركو هرظن هيلإ رظانلا مواد اذإ نكل ءاًحارشناو

 مهنود نمف كولملا نم اهيلإ رظانلا نإف اهتتيزو ءامسلا ىلإ رظنلا فالخب ءحارشنالاو ةجهبلا

 ةعسو ءامسلا ىلإ رظنلا نم مهحرشي ام ىلإ نوؤجلي مهل ةرجضملا بابسألا نم اورجض اذإ

 كدنع ام رادقمب كراد ىف ميعنلاو ةحارلا نم كدنع كوذحي :ءامكحلا تلاق دقو ءءاضعلا

 بكاوكلا ريست اهتكرحبو اهرمقلو ةعصرملا اهموجنل ةلماح اهنأ اهيفو ءءامسلا نم اهيف

 دجوتالو قرشملاو برغملا نم اهراثآ دجوت لازت ال قرط اهيفو قافآلا لهأ اهب ىدتهتف
 ريسلا ىلع اهي ىدتهي ةعمتجم ةفئاكتم راغص مجنأ اهنإ :ليقو .رون ةروص ةلبقمالو ةدرجه

 ءلويق نع اهلا راخلا اينإ ليقو “اه ديم قف كتابك هيج نبا ىف رحت لبق نم
 ىهف ةنيزلا تاذ ليقو «قرطلا كبحلا :ليق .67 :تايراذلا/ 4 كبحلا تاذ ءامسلاو  :ىلاعت

 رومأو اهئراب ملع ةعس ىلع لدت ةيدمص ةمكحم هتعنصو اهلعاف ىلع لدت ةحضاو لئالد

 ءامسلا ىلإ رظنلا ىف :ليقو ءديرملا ملاعلا رداقلا ناحبسف اهئشنم ةدارإ ىلع لدت امك اهبيترت

 ىف رشنتو ؛هللاب ركذتو «فونلا مهو ليزتو ؛ءساوسولا للقتو ءمهلا صقنت :دئاوف رشع

 ستؤتو قاتشملا ىلستو «ءادوسلا ضرمل عفنتو «ةئيدرلا ركفلا ليزتو «هللميظعتلا بلقلا
 .نيعادلا ءاعد ةلبق ىهو «نيبحملا
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 سمشلا ةمكح ىف باي
 .[17 :حون1 4 اجارس سْمّشلا لعَجَو ه :هناحبس هّللل لاق
 ىذلاف ءهدحو هللا الإ اهملع لمكتسيال رومأل سمشلا قلخ هناحبس هللا نأ ملعا

 الولو .ضرألا ميلاقأ عيمج ىف راهنلاو ليللا ةماقإل اهتكرح لعج نأ اهيف هتمكح نم رهظ

 ىف نوفرصتيو مهشياعم ىف نوعسي سانلا نوكي ناك فيك هالول وأ .نيدلا رمأ لطبل كلذ

 هتعفنمو رونلا ةذل مهدتف عم شيعلاب نونهتي اوناك فيكو «مهيلع ةملظم ايندلاو مهرومأ

 تعلط نمع اهتبيغو اهبورغ لمأتو «ناولألا رهظت ملو راصبألاب عفتنا ام اهرون ءايض الولو
 مهتجاح ةدش عم رارق الو ءوده قلخلل نكي مل هالولو «ةمكحلا نم كلذ ىف امو مهيلع

 دينفتو مهماعط مضهل ةمضاهلا ةوقلا ثاعبناو مهساوح دومخو مهنادبأ ةحارو ءودهلا ىلإ

 ىف هتناكم مظعي ام ىلع هتلواطمو لمعلا ةموادم ىلع مهلمحل صرحلا ناك مث «ءاذغلا

 لين ىلع مه صرح نم ورق الو اوءده ام ليللا لوخد الول تاناويحلا رثكأ نإف ؛مهنادبأ

 لك قرتحي ىتح هلاصتاو سمشلا قورش ماودب ىمحن ضرألا تناك مث ءهب نوعفتنيام

 جارس ةلزنمب رونلا تقو ىف اهبورغ تقو ىف اهعولطب ىهف «تاتابنلاو تاناويحلا نم اهيلعام
 اهب خبطي ران ةلزنمب اهرح ىف ىهوءاورقيو اودتهيل اًنقو بيغيو اًّنقو هب ءاضتسي تيب لهأل

 اهيلإ جاتحي وهو ؛مهرواج نم اهذخأ اهنع اونغتساو مهخيبط لمك اذإ ىتح رادلا لهأ

 ضرألا لهأ عفانم ىف ةفرصنم اًدبأ ىهف «نيرخآل اهملس هتجاح ىضق اذإ ىتح عفتتنيف

 ءهماوقو ملاعلا حالص هيفام ىلع نيرفاظتم نينواعتم امهداضت ىلع ةملظلاو رونلا داضتب

 موي نإ ادمرس ليلا مكيلَع هّللا 0 متيأرأ لق: هلوقب ةراشإلا ةيضقلا هذه ىلإو

 ناويحلاو تابنلا رمأ ميقتسيف لوصفلا ميقتست اهرخأتو اهمدقتب مثا ١. :صصقلا] 6 ةمايقلا

 1 را ل
 ولو .تيقاوملا تفرع الو راهنلاو ليللا فلتخا امل اهبورغو اهعولط الولف اهقلاخ ريدقتب
 اًنكس ليللا هللا لعج فيكرظناف .قلخلا عيمجل كالهلا هيف ناكل ماودلا ىلع مالظلا قبطنا

 ةدايزلا هلاخدإو ليللا ىفراهنلاو راهنلا ىف ليللا هجاليإ ىلإ رظناو اًشاعم راهنلاو اًسابلو

 قادما نوه وللا يييةلاسإ لإ لاناوك نطوصقللا هنينرحلا نه اميناع ناحضقنلاو

 اذإو .ءاتشلا رهظو ءاوهلا درب ءامسلا طسو نم تضفخنا اذإف ءءاتشلاو فيصلا كلذ ببسب

 رمأ كلذب ميقتسيف نامزلا لدتعا امهنيب اميف تناك اذإو «ظيقلا دتشا ءامسلا طسو توتسا

 ىفف .ةحلصملا نم كلذ ىف ام امأو ةنسلا نم ةعبرألا ةنمزألا هذه ةماقإب ناويحلاو تابنلا

 هنم أشنيف «ءاوهلا فشكتسيو رامثلا داوم هيف دلوتيف تابنلاو رجشلا ىف ةرارحلادوعت ءاتشلا



 ج ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم محبب سلس ماج

 ىف عئابطلا كرحتت عيبرلا ىفو .ةعيبطلا لاعفأ ىوقتو ناويحلا نادبأ دتشتو ءرطملاو باحسلا

 تاناويحلا رثكأ جيهتو ءرجشلا رونيو هللا نذإب تابنلا علطيف ءامشلا ىف ةدلونملا داوملا

 هجو فجيو .نادبألا لوضف لحنتو رامثلا جضنيف ءاوهلا دمخي فيصلا ىفو «لسانتلل

 ضارمألا عفترتف ءاوهلا وفصي فيرخلا ىفو ءلامعألا نم كلذل حلصي املأيهتتف ضرألا

 «جيردت ىلع ىتأي كلذ لكو ؛ةعارزلا هيف نسحتو لامعألا ضعب هيف لمعغتف ليللا دتميو

 .ركذ ول لوطي امت كلذ ريغ ىلإ ةدحاو ةعفد لاقتنالا نوكي ال ىتح ردقبو

 هذه ىف سمشلا لقنت ىفركفت مث ؛هملع ةعسو ميلعلا ميكحلاريبدت ىلع كلديامم اذهف

 عيبرلاو فيصلاو ءاتشلا :ةعبرألا ةنمزألا عمجي ىذلا رودلا اذهو «ةنسلا رود ةماقإل جوربلا

 ىهتنتو رامثلاو تالغلا كردي سمشلا نارود نم ردقلا ىفو مامتلا ىلع اهيفريستو فيرخلاو

 ىلع ةنسلا باسح موقيو ةنسلا لمكت اهريسمبو ريسلا تقو فنأتستف دوعت مث ءاهتاياغ

 .ميلعلا ميكحلا ريدقتي خيراتلا ىلع ةحصلا

 عضوم ىف تغزب ول اهنإف «ىلاعتو كرابت هربد فيك ملاعلا ىلع سمشلا قارشإ لمأت
 تناكف تاهجلا عيمج اهنع تلحخنو ةدحاو ةهج ىلإ الإ اهعاعش لصو امل هودعت ال اهل دحاو

 معيف قرشملا نم راهنلا لوأ اهعولطب قرشت هناحبس اهلعجف ءاهنع اهبجحت ناردجلاو لابجلا

 ىلإ ىهتنت ىتح ةهج دعب ةهج ىشغتو رودت لازتال مث .«برغملا ةهج نماهلباقي ام اهقورش

 ىلإ رظنا مث ءاهنم هطسقب ذخأي ىتح عضوم ىقبيالف ءراهنلا لوأ اهنعرتتسا ام ىلع برغلا
 هازوابت ول رادقمب اراصف ملاعلا حالص هيفام ىلع هتاحبس امهتقو فيك راهنلاو ليللا رادقم

 ماد ام رقيالو أدهي ال ناكف ناويحلا امأ «تابنو ناويح نم ضرألا هجو ىلع ام لكب ارضأل

 تاينلا امآو ءاهفلت ىلإ اهرمأ لوؤيف ىعرلا نع كسمتال مئاهبلا تناكوراهنلا ءوض دجي

 اًضيأ هرادقم دتما ول ليللا كلذكو «قرتحيو فجيف اهجهوتو سمشلا ةرارح هيلع مودتف

 ةيعيبطلا ةرارخلا دمجتو «ىشاعملا بلط ىف فرصتلاو ةكرحلا نع ناويحلا فانصأل اًقوعم ناكل

 .هيلع سمشلا عقتال عضوملا ناك اذإ تابنلا ىلع ثدحي ىذلاك دسفيو نفعيف تابنلا نم

 بكاوكلاورمقلا قلخ ةمكح ىف باب
 اجنارش ايف عج: اضورب ءامسلا يف لعج يذلا كرابت ف : ىلاعتو هناحب سهلا لاق

 1١[. :ناقرفلا] # ارينم ارمقو

 ناويحللا ءودهو ءاوهلا دربل ليللا لعج امل ىلاعتو هناحبس هللا نأ هللا كقفو ملعا

 ًالمع لمعي نأ نكمي ال ناكف ةتسبلا اهيف ءايضال ةيجاد ةملظ هناحبس هلعجي ملف ءهنوكسو

 نم مهيلع تقو ىيضل وأ ةرورضل امإ ليللا ىف مهلامعأ ضعب ىلإ سانلا جاتحا امبيرو .هيف



 نم لبللا ف ف رمقلاءوض ناكف «بابسألا نم هريغل وأ ةرارح ةدشل كلذ عّمي دقو ؛راهنلا

 هرون صقنيو «ىلايللا ضعب ىف هعولط لعجف كلذ ىلع ةنوعملا ىف هيلإ جاتحن ام ةلمج
 نوعتمتي هب ام مدعتيف راهنلا ىف مهطاشن لمعلا ىف سانلا طشني الثل اهرحو سمشلارون نع
 مل اذإ هب ناعتسي رونلا نم ءزج بكاوكلا ىف لعجو «مهب كلذ رضيف رارقلاو ءودهلا نم

 انا :وضالا لمت ةنارغتاو اننا ءاكلا ةنيز#بكاوشلا نف طك ءنيشلا همك دك

 رونلا نم اًئيش اهلالخ لعجو .اهيلإ ةجاحلل ةدمو ةلود ةملظلا لعجو ء«ريبدتلا اذه فطلأ

 مث هللا نم ةنعلو خالص وهو نينلاو روهشلا مع رمقلا نفرق هيلإ جيتحأ ام هب لمكيل

 لامعألا نم لمعل ةريثك تاقوأ ىلع تامالعو لئالد اهيف نإف ىرخأ برآم موجنلا ىف

 ءاونألا نم ثدحي امن ءايشأو رحبلاو ربلا ىف رفسلا ىف اهب ءادتهالاو ا

 امك ةلئاملا ججللاو ةشحوملا رافقلا عطقو ليللا ةملظ ىف نوراسلا ىدتهي اهبو 0

 :ماعنألا 4 رحبلاو ربا تاملظ يف اهب اودَتهتل موجنلا مكل ل لعج يذلا وهو 8 :ىل

 ىف «ةراضنلاو ةجهبلا نم ةيرغمو ةقرشمو ةربدمو ةلبقم ء ل ا

 كلذ لك .هفوسكو هترانتساو هئاصقنو هتدايزو هقاحمو هلالهتسا ىف ةصاخ رمقلا فيرصت

 كلفلا نارود رلظنا مث «ملاعلا حالصإل فرصتلا اذه اهل فرصملا اهقلاخ ةردق ىلع تالالد

 ةعلاطاهدهاشن انإف دهاشم مولعم اهريسو اًعيرس اًنارود ةليلو موي لك ىف بكاوكلا هذهب

 الولف «ةعاس نورشعو ةعبرأ ىف ةديعبلا ةفاسملا هله تعطقامل اهريس ةعرس الولو «ةبراغو

 فطتخت تناكل اهكلف ىفاهريسم ةدش انع ىقخ ىتح اهعافتراب هناحبس ىرابلا ريدت

 فطل رظناف ءوجلا ىق تلاوت اذإ قوربلا نمانايحأ ثدحي ىذلاكاهتكرح ةعرسل اهجهوتب
 لمتحيال ثداح اهريس نم ثدحي اليكل ديعيلا دعبلا ىف اهريس ريدقت ىف هناحبس ىرابلا
 ةنسلا ضعب ىف رهظت ىتلا هذه ىف رظناو «ةجاحلا ردق ىلع لاوحألا عيمج ىف ةردقم ىهف

 تقو ىفرهظت اهلك تناك ول اهنإف «ىرعشلاو ءازوجلاو ايرثلا لثم اهضعب ىف بجتحتو
 عولط ىف ناكف ءاهب نودتهيو سانلا اهفرعت ةلاهج ىلع ةلالد اهنم ئشل نكي ملدحاو

 كلذلو «مهحلصي ام هعولط دنع سانلا هب عفتنيام ىلع لدي ام رخآلا نود تقو ىف اهضعب

 اهب ىدتهي ىتلا مالعألا ةلزنمب اهنإف ةحلصملا نم برضل بيغتال ةرهاظ شعن تانب تلعج
 ةفقاو تناك ول رظنا مث .ىراوتت الو بيغتال اهنإف رحبلاوربلا ىف ةلوهجملا قرطلل سانلا

 امك جوربلا نم دحاو لك ىفاهريصمو اهنم ةلقنتملا تالقنت نم نوكت ىتلا تالالدلا تلطبل

 اهلك ةلقنتم تناك ولو امهلزانم ىف رمقلاو سمشلا لقنتب ملاعلا ىف ثدحت ءايشأ ىلع لدتسي

 اهلقنتب اهنم ةلقنتملا ريسم فرعيامتإ هنأل هيلع ساقي مسر الو فرعت لزانم اهريمل نكي مل
 راص دقف ءاهيلع زاتجي ىتلا لزانملاب ضرألا ىلع رئاس ريس فرعي امك «ةيناذلا جوربلا ىف



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحسس سلسل ا ١١١ نبح

 لوصفلا ىف اًمئاد اًنارود اذهب ملاعلا اذه ىلع رودت هجوربو هموجنو هرمقو هسمش كلفلا اذه

 و «ميلعلا زيزعلا ريدقتب كلذ ريغو تابنو ناويح نم هيفام حالصل ةنسلا نم ةعبرألا

 ءاقبلا لوطل ناقتإلا نم ةياهن ىلع ملاعلا اذه تايث اهب ىتلا كالفألا قلخ ةمكحلا ميظع

 ىف ةليح الو ةردق سيل ىذلا ليلجلا رمألا اذه ىف ريغتلا سانلا ىفك دقف ءريغتلا مدعو

 طبترم ضرألا ماوق ذإ .ضرألا ىف ارمأ ريغتلا كلذ بجوي ريغت هب لال ول هحالصإ
 الو لتعي الو لتخي ال هناحبس ىرابلا ةردق ىلع ضام كلذ عيمج ىف رمألاف ءءاملاب

 .ريدقلا ميلعلا ناحبسف ءملاعلا حالصل هتاقيم نع ءىش هنم فلختي

 ضرألا قلخ ةمكح ىف باب

 فيك رظنا مث .148 :تايراذلاا 4 نودهاملا معنف اهانتشرف ضرألاو :ىلاعت لاق

 توق نع هل ىنغالورقتسم نم هل دب ال هنإف «ناويحلا اهيلع رفتنل اًذاهم ضرألا هللا لعج

 هيف :نندي نفدمو «دربلاو رحلا نم هنكسي نكسمو م تابنلل لحم ضرألا عيمجف

 ملأ: هناحبس لاق امك ءاهريغو مدآ ىنب ماسجأ نم راذقألاو لاو هتحئار ىذؤتام

 اذه ةيآلا هذه ريسفت ىف ليق.[١1 لد :تالسرملا| # اتاومأو ءايحأ اًتافك ضْرَألا لعجن

 لسنلا ءاقبل ةعوضوم ىهف مهبرآم بلطل قلخلا اهيف لقتنتل اهقرط للذ مث «هريغو لوقلا
 ىلع هبن امك تابثلاو فارتكمالا اهيف لعجو ؛تابنلاو ثرحلاو ناويحلا فانصأ عيمج نم

 اعاتم + +( اهاسرأ لابجلاو +207 اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ :  هلوقب ىلاعتوا هناحبس كلذ

 سولجلاو مهبرآم ىف اهيف رفسلا اذهب قئالخلا نكمأف .[1؟7-١5 :تاعزانلا] «( مكماعنألو مك

 اوعيطتسي مل ةكرحتم ةجارجر تناك ول اهنإف «مهلامعأل لاقتنالاو مهتودهل مونلاو مهتحارل

 نم مهب جترت ضرألاو شيعلاب نونهتي ال اوناكو تاغانصلا عيمجو تابنلا نم اًئيش اونقتي نأ

 هللا نوقتي مهلعل مهل اًميوختو قلخلل اًبيهرت لزالزلا ىف سانلا بيصي امب كلذربتعاو .مهتحت

 ةدراب هللا اهعبط ضرألا نإ مث ةغلابلا ةمكحلا نم اًضيأ اذهف «نايصعلاو ملظلا نع نوعزنيو

 تناك امل ادلص ًارجح اهتلمجب نوكت ىتحاهيلع سبيلا طرفأول تيأرأ . صوصخم ردقب ةسباي
 ايهتتل اهنيل لعجف ءانب الو ثرح اهيف نكمي ناكالو «تاناويحلا ةايح هب ىذلا تابنلا اذه تبنت

 بونجلا نم عفرأ لامشلا بهم لعج نأ اهعضوو اهقلخ ىف ةمكحلا نمو ؛لامعألا هذهل

 هبشأف ءرمألا رخآ ىف رحبلا ىلإ ريصي مئاهيوريو اهيقسيف ضرألا هجو ىلع ءاملا ردحنيل

 ءاملا ىقبل كلذ الولو ءهنع ءاملا ردحنيل رخآلا ضفخو حطسلا ىبناجدحأ عفر اذإ ام كلذ

 .كلذ ببسب كلاسملاو قرطلا عطقنتو مهلامعأ نم سانلا عنتميف ضرألا هجو ىلع ارحبتسم

 اهعفانم ىف ةفلتخملا رهاوجلا عاونأ نم اهنم جرخي امو نداعملا نم اهيف هللا قلخام ىلإ رظنا



 دال كفو ةريثك ءايشأو شفنسبلاو درمزلاو توقايلاو ةضفلاو بهذلا لثم اهناولأو

 ساحتلاو ديدحلاك لامجلاو لامعألل حلصي امترخأ عاونأو اهناولأ ىف ةفلتخملا ةفافشلا

 تددع ول عاونأو طفنلاو سبجلاو ماخرلاو ايتوتلاو خينرزلاو تيربكلاو صاصرلاو ”ريدصقلاو

 مهل هناحبس اهرسي معن هذهف .مهحلصي اميف فرصنيو سانلا هب عفتني الامم وهواهركذ لاطل
 ةشه اهلعجي اهب دابعلا عافتناو اهترامع نم هتداجإ ةدارإ ىلإ رظنا مث ؛رادلا هذه ةرامعل

 ال ثرحلا نإف «ءترذعتل كلذك تسبي ولف لابجلا قلخ وحن ىلع تناك ول ام فالخب ةلهس

 ءاملا - تبلص اذإ - ىدعتي الف الإوءرمثلاو تاوقألا ةعارزل ضرألا وخر عم الإ ميقتسي

 ىهو قرولا ذخأيو ةوادنلاب ضرألا نيلت نأ دعب الإ هنفد نكمي ال بحلا نأ عم بحلا ىلإ

 لزني ام برشت ىتح اهكيرحتو اهلمع كلذ ذإ نكميو .ةبرتلا ضرألا ىف اهئادتبا ىف ةفيعض

 تابنلاو رجشلا فقي ىتح ىرثلابةسيتلم قورعلا كلذ دنع هناحبس هللا قلخيف ءاملا م اهيلع

 نأ اهنيل ىف هتمحر نمو «مورفلا نم قلخي ام نزاوي قورعلا نم ىلخي ام لعجو ادلع
 رمألا بعصل لابجلا ىف ترفح ول ذإ كلذ ىلإ ةجاتحملا عضاوملا ىف رابآلا رفح سانلل رسب

 روطتا لو لينا سس يق دا ءاهتح هداج جبل يح اياب ل ارا
 الولذ ضرألا مكل ٍلعِج يذلا وهو: هلوقب كلذ ىلع ىلاعتو كرابت هللا هبن دقو «قرطلا

 © نودتهي ِمهْلعَل البس اجاجف اهيف انلعِجَر ل :ىلاعت لاقو 6 :كلملا] # اهبكاتم يف اوشماف

 ىناوأو نبللا لمعو ءانبلا ىف اهنيلواهبارت نمدابعلا هب نيعتسيام كلذ نمو 7١[. :ءايبنألا]

 ةبرت رثكأ تيربكلاو قروبلاو بشلاو حللملا اهيف تبني ىتلا عضاوملاو «كلذ ريغو راخفلا

 قلخيو ةليحملا ضرألا نود لمرلاو بارتلا ىف الإ دجويال تابنلا نم سانجأ اًضيأو .ةوحخر

 ةمكحلا نمو ءاهيلإ ىوؤي اًئويبو براسم اهيف نوذختيف اهرفح ةلوهسل ناويحلا نم ريثك اهيف

 نيع هل انلسأو : هلوقب هلع ناميلس ىلع هلاحبس نتما دقف ءانركذ امك نداعملا قلخ اهيف

 ىلع اًنانتما لاقو هندعم ىلع هانعلطأو ساحنلاب اة 1١[ :ابس] « رطقلا

 قلخلا ىنعمب لوزنلاو . :ديدحلا) © سال عفانمو ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنأو 2 : هدابع

 ام جارختسا مهمهلاو «قلخ ىأ. :رمزلا) 4 ماعنألا نم مكل لزنأو ل : هناحبس لاق امك

 .مهيناوأ ذاختا ىفو مهشاعم ىف هيلإ نوجاتحي امو مهعفانمل كلذ ريغو ةضفو بهذ نم اهيق

 اهيف ىقبتل ةسيفنلا ةراجحلا نم عاونأ ذاختاو هتيوقتو هطبض ىلإ نوجاتحي ام اهطبض ىفو

 ةميلس اهيف ىقبتل ةسيفنلا رومألا نم اهيف لصحي ام ظفحل ىناوأ اهنم نوذختيو جاجزلاك
 : لثم لاحكألا نداعملا نم جرختسي كلذكو ءاهنع مهل ىنغال ذإ اهيلإ جايتحالا تقول

 معنملا ناحبسف اهب نوعفتني فانصأ نم كلذ ريغو ايتوتلاو نداسلاو (انعنفرملاو خبهدلا)

 « اهاسرأ لابجلاو ف :ىلاعت هللا لاق .لابجلا قلخ اهيف ةغلابلا ةمكحلا نمو .ميركلا



 لاقو.[ ه :لحتلا) « مكب ديمت نأ يماور ضرألا يف ىقلأو ل : ىلاعت لاقو . 171 :تاعزانلا]

 قلخ دقمف. :نونمؤلا] # ضرألا يف هاّنَكَمَأَف ردقب ءام ءامسلا نم انلزنأو 8 : هناحيبس

 لّزنأ ىلاعت هللا نأ كلذ نمف هللا الإ اهعيمجي طيحي ال هددعتم عقانمل لابجلا اهيف هناحيس

 اهيلع مكحل لابجلا نع ةيراع ضرألا تناك ولف «دالبلاو دابعلا اهب ىيحيل هايملا ءاملا نم

 «ةقشمو بعتو رفح دعب الإ هايملا نودجي ال اوناكف «ضرألا وخر عم سمشلا رحو ءاوهلا

 راهنأو نويع اهنم نوكتف ًالوأف ًالوأ جرخيو هايملا اهنوطب ىف رقتستل لابجلا هناح بس لعجف

 ىف سيل ام لابجلا نمو ءءامسلا ثيغ لوزن ناوأ ىلإ ظيقلا مايأ ىف دابعلا اهب ىوتري راحبو

 هنع نوكيف سمشلا رح هلحي نأ ىلإ اهرهاظ ىلع اظوفحم جلثلا لعجف ءهايملل لحم اهنطاب
 .اًضيأ ثيغلا ناوأ ىلإ اهب عفتني قاوسو راهنأ

 ام لابجلا مفانم نمو ؛هب عفتنيو اهنم طخؤيف ءاملا اهيف رقتسي كرب هيف نوكيام اهنمو

 باشخألا عاونأ نم تبئيامو ءاهيف الإ دجوت ال ىتلا ريقاقعلاو راجشألا عاونأ نم اهيف تبثي

 نم مظعي ام دجويال ىتلا ىراعشلا اهيفو .نكاسملا اهنم رمعتو نفسلا اهنم لمعيف ةميظعلا

 عرازم تبنت داهو اهيفو ءاهب الإ دجري ال اهرثكأ ريقاقعلا كلذكو .اهيف الإ باشخألا

 ام لابجلا عفانم نمو . لحنلا حانجأل عضاومو شوحولل نكاسمو مدآ ىنبل خرازمو ماعنألل

 ركذ دقو «ىتوملا ثثج ظفح- نفادم ندودختيو درلاو رخلا مهيقت نكاسملا نم دابعلا هذختي

 نأ اهدئاوف نمو .ا415 :رجحل] 4 نينمآ 0 لابجلا نم نوتحني اوناكو ل: لاقف كلذ هللا

 اهب لدتسيو را نوستالا ىك حاف رطلا ىلع قو تاجا هير دم اندلع تلعج

 ةفئاخلا ةفيعضلا ةليلقلا ةئفلا نأ اهدتاوف نمو «لحاوسلاو نيملا ىلع راحبلا ىف نورفاسملا

 «كلذل نئمطتف هفاخت نمت اهعنميو مهنمؤيو مهنصحي ام اهيلع ذختت هقيطتال نم ناودع نم

 ارسيم كلذ لعجي ملو صوصنم ريدقتب امهردقو ةضفلاو بهذلا اهيف هللا قلخ فيكرظناو

 الإ كلذ امو هايمللا ىف ةعسلا هذه لعج امك هتمعن لومشو هتردق ةعس عم ردقلاو دوجولا ىف

 اندنع الإ ءيش نم نإو» : هلوقب كلذ ىلإ راشأ امك حلصألا وه امم هقئالخل هملع ىف قبس ام
 ورام

 . ميكحلا ميلعلا ناحبسف . 5١[ :رجحلا] 6 موُلعُم ردقب الإ هلزنن امو هتئازخ

 رحبلا ةمكح ىف باب
 : لحتلا] 4 اًيرَط امحل هنم اونكأتل رحبلا َرَخَس يذلا وهو ل :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 .اهعفن مظعل اهيف عسوأو راحبلا قلخت ىلاعتو هناحبس هللا نأ : هللا كمحر ملعا 4

 طيحملا مظعألا رحبلاب ةروتسملا ضرألا نم ةعطق ىه ىتلا ضرألا راطقأل ةفنتكم اهلعجف

 ءاملا ىلإ ةفاضإلاب ءاملا نع لابجلاو ىراربلا نم فوشكملا عيمج نأ ىتح «ضرألا عيمجب



 دعا 137 تححصطصط ب بسسس بسس ىلازقلامامإلا لئاسر ةعومجم جح

 قلخ ام ىلإ ةفاضإلاب ناويحلا نم ضرألا ىف قلخام نأ ملعاف .ميظع رحب ىف ةريغص ةوبرك
 ءاهنم فوشكم وه.ام اهيف بئاجع تدهاش دقو «رحيلا ىلإ ضرألا ةفاضإك رحبلا ىف

 هجو ىلع هذهاشت ام فاعضأ بيطلاو رهاوجلاو ناويحلا نم هيف نإف رحبلا بئاجع لمأتف

 باودلاو تاناويحلا نم هيف ناك هتعس مظعلو «ضرألا ةعس فاعضأ هتعس نأ امك «ضرألا

 لابجو فاشح اهنأ اهاري نم نظ .رحبلا هجو ىلع اهروهظ تدبأ اذإ ام ؛ةميظعلا

 الإ كلذ ريغو رقبو سرفو رئاطو ناسنإ نمربلا ناويح فانصأ نم فنص نم امو «رئازجوأ

 لكو ءربلا ىف اهلاثمأ دهعت مل تاناويحلا نم سانجأ هيفو ءاهفاعضأو اهلاثمأ رحبلا ىفو
 هيوتحي ام ركذ ىصقتسا ولو .هحلصيو هجاتحي ام هيف قلخو هناحبس ىرابلا هربد دق اهنم

 تحت فدص ىف" رودم ؤل اللا هللا قلخ فيك رظنا مث «تادلجم مضو ىلإ جاتحال هضعب
007 

 ولؤْللا امهنم جرخي 8 :هناحبس لاقف .رحبلا ىف روخص حنج ىف ناجرملا تبثأو ءلملا
 وه ناآرقلا ىفروكذملا ناحرملا : ليقو «نانتمالا ٍضرعم ىف كلذو .[7؟ :نمحرلا] © ناجرملاو

 هلضفت هؤالآو . 7“ : نمحرلا] 4 َناَبَدَكَ اًمُكَبر ءالآ يأبف ٠) : لاق مث .ؤلؤللا نم قيقرلا

 فيكو نفسلا بئاجع ىلإ رظنا مث : « عوفنملا نم هريغو ربنعلا نم هفذقي ام رظنا مث همعنو

 ضارعألا نم مهل ام ليصحتو لاومألا بلطل دابعلا اهيف ريست ءاملا هجو ىلع اهنكسم

 : ةرقبلا ] هي سانلا عفني امب رحبلا يف يرجت يتلا كلفلاو :٠ لاقف .هتمعنو هتايآ نم اهلعجو

 نكمي ال ميلاقأ ىلإ ميلقإ نم اهب نولقتنيو مهلاقثأ لمحتو مهلمحت هريخستب اهلعجف 4

 نع اوزجعو تاقشملا مظعأ ىلإ ىدأل اهريغب ليصوتلا اومار ولو «نفسلاب الإ اهيلإ مهلوصو
 نأ ىلاعتو هناحبس هللا دارأ املف تاهجلاو دالبلا دعب ام ىلإ تالوقنملا نم لقني ام لقن

 ءاملا اهلمحيل ءاوهلاب ءازجألا ةلخلختم باشخألا قلخ مهيلع كلذ نوهيو هدابعي فطلي

 لسرأ مث .اًنفس اهذاختا دابعلا مهلأو لاقثألا هب لمحي ام اهسفن نع ءاضفلا نم اهيف ىقبيو

 هبابرأ مهلأ مث .رخآ عضوم ىلإ عضوم نم اهريستو نفسلا قوست تاقوأ ىف ريداقمب حايرلا

 هرسي ام ىلإ رظناو ءاهعارش اهلمحت ىتلا حايرلاب اوريسي ىتح اهترتفو اهبوبه تاقوأ ةفرعم
 فيطل دحاو ءىش هنأكءازجألا لصتم لايس قيقر فيطل مسج وه ذإ .ءاملا قلخ ىف هناحبس

 لاصفنالاو لاصتالل لياق فرصتلل رخسم لصفنم هنأك ىتح عطقتلل لوبقلا عيرس بيكرتلا

 عستم هضعب ىفو «هلك اذه ىف هللا ةمعن نع لفغي نمع بجعلاف .هيف نفسلا ريس نكمي ىتح
 نع ةحصفم اهلاح ناسلب ةقطان تايآو ةرفاضتم لئالدو ةرهاظتم دهاوش كلذ لكو .ركفلل

 ىبيكرتو ىريوصت ىرتامأ :ةلئاق ءهتمكح بئاجعو هتردق لامك نع ةبرعم «اهئراب لالج

 تنولت ىنأ نيصر لقعو ميلس بل وذ نظيأ ؟ىدئاوف ةرثكو ىلاح فالتخاو اًنمز ىتافصو

 .رابجلا زيزعل. راهقلا رداقلا عنص كلذ لب ؟ىسنج نم دحأ ىنعدبأ وأ ىسفنب



 ارغلا مامإلا لئاسر ةعومج», 7س سل :١

 ءاملا قلخ ةمكح ىف باب
 : ءايبنألا 4 نونمّؤي الفأ يح يش 03 ٍءاهلا نم انلعجو# :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 رسولا هناحبس لاقو[”“ :

 . :لمنلا) 4 نوُلدعي موق مه

 هب ىذلا بذعلا ءاملا دوجوب هدابع ىلع ىلاعتو 0 هللا كّقفو رظنا

 عنمو هنم ةبرش ىلإ ناسنإلا رطضا ولف «تابنو ناويح نم ضرألا هجو ىلع نم لك ةايح
 نع دابعلا ةلفغ نم بجعلاو ءايندلا نئازخ نم هنكمي ام عيمج اهيف لذبي نأ هيلع ناهل اهنم

 ولو ءاهيف دابعلا ىلع هناحبس عسو فيك اهيلإ ةجاحلا ةدش عمرظناو «ةميظعلا ةمعنلا هذه

 ءاملا ةفاطلرظنا مث « ايندلا نكس نم لك ىلع جرحلا مظعو اهيفرمألا قاضل ردقب اهلعج

 هتفاطلب دعصيو رجشلا قورع ىذغتتف اهءازجأ لخلخيو ضرألا نم لزني ىتح هتقرو

 تناك املو .طويهلا هعبط نم وهو تابنلاو رجشلا ىلاعأ ىلإ سمشلا ةرارح ةطساوب

 هعضوم ىلإ ءاذغلا فرصتيل ناويحلا فاوجأ ىف ةيذغألا ةعامإل ةبرش ىلإ وعدت ةرورضلا

 لعجو «ةحارو اًميعن هيف هبراش دجيو هل لوبقو هيلإ هتجاح دنع ةذل هبرش ىف هبراشل هلعج

 ءانبلل حلصيف بارتلا لبي ءاملابو ءاهريغو بايشثلا نع خاسوألاو نادبألا نع ناردألل ًاليزم

 غوسيف ةبرشألا قرت هبو ءاّسباي هلامعتسا نكميال امم سباي لك بطري هبو ءلامعألاو

 ام ىلع اهنم سانلا فرشأو هيف بهتلت الف اهيف تعقو اذإ رانلا ةبذاع أفطت هبوءاهبرش
 دجيف لكلا بعتلا لستغي هبو ءتوملا ىلع اهبحاص فرشأ اذإ ةصغلا لوزت هبو نوهركي

 ةبطر الإ حلصت الو لمعتست ال ىتلا ءايشألا عيمجو تاخوبطملا ميقتست هبو ءهتقول ةحارلا

 ةلوهسو ةمعنلا هذه مومع ىف رظناف ءاهنع مهل ىنغ ال ىتلا دابعلا برام نم كلذ ريغ ىلإ

 ءايندلا ىف ةايحلا تردكل تقاض ولف .اهيلإ ةجاحلا ةدش عم اهتردق نع ةلفغلا عم اهلوانت

 تابنو ناويح نم اهيف امب ايندلا ةرامع هريسيتو هلازنإب دارأ ىلاعتو كرابت هللا نأ اذهب ملعف

 ناحبسف ءاهرصح موري نمل فصولا اهنع رصقي ىتلا عفانملا نم كلذ ريغ ىلإ ندعمو

 . ميظعلا لضفتملا

 ءاوهلا قلخ ىفةمكحلا باب
 هل متنأ امو هومكانيقسأف ءام؛ ءاَمَّسلا نم انلزنأف حقاول حايرلا انلسرأو ]» :ىلاعت هللا لاق

 7 :رجحلا) # نينزاخب

 ميمج كلهل كلذ الولو حايرلا هلخلختت هقلح ىف ءاوهلا نأ هللا كمحر ملعا



 عااو تحسس بس سس سب  ىلازفلامامإلا لئاسةعومجبم ح

 ءاملا لثم مهل هنأل تاناويحلا عيمج ماسجأ ىف ةرارحلا لدتعت ا ءربلا ناويح

 ناكف اهبلق ىلإ اهيف ىتلا ةرارحلا تفرصنا هقاشنتسا ناويحلا نع عطقتا ولف .رحبلا ناويحل

 باحسلا لاقتناب رطملا عطقيف هب باحسلا قوس ىف ةمكحلا ىلإ رظنا مث «كلذ ببسب.اهكاله

 باحسلا تلقثل حايرلا قلخب ىرابلا فطل الولف «ةعارزلل اهيف رطملا ىلإ جئاتحي عضوم ىف
 لقتنتو اهب نفسلا اهب ريست فيك رظنا مث ءاهب ضرألا عافتنا عنتماو اهنكامأ:ىف ةدكار تيقبو

 عفتنيف اهيف ءايشألا كلت ىلخي ال امم ميلاقأ ىلإ ميلاقأ نم اهيف لمحتف اهبوبهو اهثودحب

 ءةصاخ اهيف تقلخ ىتلا اهعضاومب الإ ءايشألا كلت نكت مل ءاوهلاب اهلقنت الولف ءاهلهأ

 ام مهيلإ لقني ام ىلإ وعدت تارورض دابعللو ؛ميلاقألا نم اهريغ ىلإ باودلاب اهلقن رسعلو
 مث .اهدئاوف ملعيو اهلجي نمل حابرأ بلط نم اهدادعترثكي عفانمو ءمهدنع قلخي سيل

 نفع هتكرحب ىقنيف ملاعلا ءازجأ للختت ىتلا ةكرحلاو ةفاطللا نم ءاوهلا ىف ام ىلإ رظنا

 هنم لصحي ام ىلإ رظنا مث «للعلاو ءابولاب ناويحلا كلهو نكاسملا تنفعل هالولف «ضرألا

 بارتلا نم اهيلإ لقتني امب اهراجشأ ةيوقتو نيتاسبلا ىلإ لامرلاو ىفاوسلا لقن ىف عفنلا نم
 لحاوسلا ىلإ لصف امو هيف ةعارزلا نكميف ىفاسلاب لابج هوجو رتستو ءاوهلا ةكرح ببسب

 هب عفتني امم هريغو ربنعلا رحبلا فذقيف ءاوهلاب رحبلا ةكرحب كلذ لكو «هببسب سانلا عفتني امم

 ضرألا ىلع عقيف ءاوهلا ةكرح ببسب رطملا قرفتي فيك رظنا مث .مهرومأ ىف دابعلا
 .هيلع عشقي ام كلهيف ةدحاو ةبابصنا لزني هلوزن دنع ءاملا ناكل ءاوهلا ةكرح الولف «تارطق

 ا ضحيو درت ري قمت رالا هجو ىلع راحبو: اراهتأ عمت «تارطقلا لدي عمتي مت
 هلقخب فيطللا ناحبسف هللا ةمحر رثأ ىلإ رظناف ء.هجو نسحأ ىلع مهدوصقم كلذب
 اهردقا نليجو ةمعنلا هذه لومشو اهعفن ميظعو ةمحرلا هذه مومع رظنا مث .هكلمل ريدملا

 هنمو بارش هنم مل ءام ءاَمَسلا نم لزنأ يذلا رهط : ىلاعت هلوقب اهيلع لوقعلا هبن امك

 يف نإ تارمُشلا لك نمو بانعألاو لي .: ايخّنلاو نوتيَزلاو عرّزلا هب مكل تبني نوميست هيف ر جش

 ليج نأ ةفكطا ميظع ةيعلا ماغ نم مك 11 :لحتلا] © َنورّكَفتي وقل ةيآل كلذ

 دحاو ماد ولف «ملاعلا اذه حالص هيف امل نابقاعتي اراصف ثيغلا لوزن للختي وحصلا هناحبس
 تاوارضنلاو لوقبلا تنفع ترثكو تلاوت اذإ راطمألا ىلإ ىرت الأ .اًداسف ناكل هيلع امهنم

 تاعاتضملاو فرخلا مرقكو رافسالا نمكتقتمو لببلا :ةعظقأو تونيلاو نكاسملا تمدهو

 كلذ رضأف «ةيدوألاو نويعلا ىف ىذلا ءاملا نفعو «تابنلاو نادبألا تفحل وحصلا ماد ولو

 زامسألا همس كيلغو ءضارمألا ىقارخا زيي :كدحاف ءاوهلا” ىلع نيسلا بلغو:,ةاعلات

 ىلع اهاعري ىتلا ةبوطرلا نم هذجي ام لحنلا ىلع رذعتو ىعرملا لطبو .تاوقألا نم

 تحلصف رخآلا ررض امهنم دحاو لك عفدو ءاوهلا لدتعا ملاعلا ىلع ابقاعت اذإو ء«راهزألا

 . هللا ةئيشم نم بلاغلا وه اذهو .«تماقتساو ءايشألا



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومج»و تحت تت تت صح ١١ دي

 هيبنتل كلذ نوكي دق :انلق .تاقرألا ضعب ىف ررض امهدحأ نم عقي دق :ليق نإف
 مهل لصحيف بلاغلا وه هنأ هتمحرو هلضفو ىلاعت هللا ةمعن ىلع ءايشألا داضتب ناسنإلا

 نم همئالي ام ىلإ جاتحا همسج مقس نم ىرت الأ .نايصعلاو ملظلا نع راجزنل كلتب

 لتي نكلو ل: ىلاعت هللا لاق .هنم دسق ام حضيو ةمسج حلصيل ةهيركلا ةعشبلا ةيودآلا

 1117: ئروشلا) :4 ريصب ريبخ هدابعجمدنإ ءاشي ام ردقب

 رانلا قلخ ةمكح ىف باب

 نحن مأ اهترجش .مئاشنأ | متنأأ لا نوروت يملا راثلا ميأرفأ» :ىلاعت هللا لاق:

 4 ميظعلا كبر مساب حبسف 2 00 نيوقملل اعاتمو ةركذت اهانلعج نحن 512 نوئشدملا

 [4 - ال١ :ةعقاولا]

 اع الو ؛هدابع ىلع معنلا مظعأ نم ىهو ءرانلا قلخ هللا نأ : كايإو هللا انقفو ملعا

 اذإ ىتح ةروصحم هتمكحب هللا اهلعج ةدسفم ملاعلا ىف اهثبو اهترثك نأ . ىلاعتو هناحبس
 «ماسجألا ىف ةنوزخم ىهف ؛هيف اهيلإ جاتحي رمأ لك ىف تلمعتساو تدجو اهيلإ جيتحا

 لصحي مل اهالول ىتلا ةبرشألاو خئابطلا نم هحلصت ام اهنمف .ىصحت ال ةريثك اهعفانمو

 رظناف .برشو لكأ ىف اهلمعتسي نمل مضه ةحص الو «طالتخا الو بيكرت الو جضن اهيف
 ةضفلاو بهذلا نم هيلإ سانلا جاتحي اميف رظنا مث مهملا رمألا اذه ىف هناحبس ىرابلا فطل

 ن. عافتنالا نم ءىش نكي مل اهالولف «كلذ ريغو ريدصقلاو صاصرلاو ديدحلاو ساحنلاو

 لتتم ىلع ىلاعت هللا هبن دقو .اهريغو ىناوألا هنم لمعتف ساحنلا باذي اهبف «ءايشألا هذه

 هبو ١[. :ابس) # اركش دوواد لآ اولمعا اظىلاعت لاقف .ركشلا بجوت ةمعن اهنأب كلذ
 ريغ ىلإ فويسلاو عوردلا لثم بورحلل تالآلاو عفانملا نم اعاونأ هب نرلمعيف ديدحلا نيلي

 بأي هيف ديدحلا انلزنأو و لاقفا ءاذه لثم ىلع ىلاعت هللا هبن دقو «هدادعت لوطي ام كلذ

 متنأ لهف مكسأب نم مكتصحتل )ف ىلاعت لاقو:.[؟5 :ديدحلا] © سانلل عفانموا ديدش

 ءرانلا اهب رثأتت تالآو داصحلاو ثرحلل تالا لمعي هنمو 8١[. : ءايبنألا] 4 نوركاش

 .اهدادعت رثكيام باشخألا ةراجنل تالآو ءةمصلا لابجلا عطقل تالآو ءاهب قرطي تالآو

 ناك امل اهالولو ٠ عفانملا نم ءىش كلذ نم لصحي مل رانلا قلخب هناحبس هللا فطل الولف

 نم ةدودعم رهاوجلا هذه تناكو .ةعفنم الو ةنيز الو دوقن ةضفلاو بهذلا نم قلخلل أيهتي

 سانلا ىشغت امدنع حرتلاو حرفلا نم رانلا ىف ىلاعت هللا لعجام ىلإ رظنا مث ؛ةبرتألا ةلمج

 ديهّتو برشو لكأ نم مهلاوحأ عيمج ىف اهرونب نودتهيو اهب نوئيضتسي فيك ليللا ةملظ
 نودجيف ارحبو رب اهيلع لمعلاو اهدصقو مهاضرم ةناؤمو مهيذؤي ام ةيؤرو .دقارم
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 دعا ل7 هب بحس٠سس ست سبسح ا ىلازقلامامإلالئاسرةعومجم حجج

 .اهوزربأ اوءاش ندإو اهونزخ اوءاش نإ مهيديأب اهمكح هناحبس لعج ىتلا ةمعتلا هذه

 ناسنإلا قاخ ةمكح ىف باب 5
 ام رخآ ىلإ .[١؟ :نونمؤملا] © نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دَقَلو 9 : ىلاعت لاق

 .هناحبس هفصو

 هذه ىف مهثبو قلخلا قلخ هملع ىف قبس امل لجو ّزع هللا نأ ىلاعت هللا كقفو ملعا

 نلخف .ءضعب نم مهضعب نيلسانتم هناحبس مهقلخ .رابتخالاو ىولبلل اهيف مهفيلكتو «رادلا
 ارمدعو ربصلا نع اوزجع ىتح ىعاودلاو ةبحملا مهبولق ىف ىقلأو ىثنألاو ركذلا هناحبس

 ةركفلا لعجو عامتجالا ىلإ مهقلخ ىف ةروطفملا ةوهشلا مهتقاسف . ةوهشلا بانتجا ىف ةليحلا

 تعمتجاف «نينجلا هيف قلخي ىذلا نيكملا رارقلا ىف ءاملا عاديإ ىلإ هب ًصوصخم وضع كرحت

 ةكرحب بئارتلاو بلصلا نيب نم اًعفدنم اًقفاد ءام تجرحخو ندبلا رئاس نم ةفطنلا هيف

 ءهلصأ ىلع اهلاقتنا عم تناكف .نطاب ىلإ نطاب نم جالفإلا ببسب تلقتناف ,ةصوصخم

 ةيوتسم هعيمج طلتخي ءام ىهف ءاهجازم ريغيو اهدسفي اهرشابي ءىش ىندأ نيهم ءام اهنأل

 ىلإ ةفطنلا نم اهلقن دعب ىئنألاو ركذلا هنم هناحبس قلخف .لاحب اهيف توافت ال هؤازجأ
 اهجسنو راتوألاو باصعألاب اهدشو محللا اهاسك مث ءماظعلا ىلإ ةغضملا ىلإ ةقلعلا

 فنألاو رصبلاو عمسلا اهيف قشو سأرلا هناحبس رودق اهبكرو ءاضعألا قلخو :قورعلاب
 رمأ وهو ءءايشألل ةرصيم هنوكرس بئاجعلا نمو ءرصبلل نيعلا لعجف .ذفانملا رثاسو مفلاو

 ولف ءاهب ةصوصخم ةئيهو ةفص ةقبط لكل تاقبط عبس نم اهبكرو « هرس حرش نع زجعي

 مو اهب طيحت ىتلا راقشألا ةئيه ىلإ رظناو ءهراصبإلا نع تلطعتل تلاز وأ اهنم ةقبط تدقف

 تناكف ٠ هريغو رابغ نم اهيذؤي ام اهيلإ لصي امم نيعلا ىقتل ةكرحلا ةعرس نم اهيف قلخ
 رافشألا نم دوصقملا ناك امل» .ءتقو ريغ ىف قلغيو ةجاحلا تقو حتفي باب ةلزنمب رافشألا

 رضي اًصقن صقنت الو نيعلاب رضت ةدايز ديزي ال ردق ىلع اهرعش لعج هجولاو نيعلا لامج

 امهطسو نع نيضفخنم امهيفرط لعجو «ء اهيف عقي ام عيطقتل ةحولم اهئام ىف قلخو ءاهب

 نينيعلل رتسو هجولل الامج نيبجاحلا لعجو «نيبناجلا دحأل نيعلا ىف عقي ام فرصنيل ًاليلق
 ةدايزلل ًالباق ةيحللاو سأرلا رعش لعجو .ههوشملا ةدايزلا مدع ىف بادهألا هبشي امهرعشو

 امو ناسللاو مفلا ىلإ رظنا مث .هيوشت ريغ نم لامجلا هب دصقي ام امهيف لعفيف .صقنلاو

 ىلإ ةجاحلا عافترا تقو قلغي باب اهنأك مفلل ًرتس نيتفشلا لعجف «مكحلا نم كلذ ىف



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجمب تسب ممص ا ١م دجح

 نايم نهر لذا كمرعل ايهالولك «نايجلا فن" بالو ةفنا قلع نكح قشور ونت
 تحت هئاقلإو ماعطلا بيلقتو ناسنإلا ريمض ىف امع ريبعتلاو قطنلل ناسللاو مالكلا ىلع

 نكت ملو ةقرفتم اًدادعأ نانسألا لعج مث ءهعالتبا لهسيو ءهغضم مكحتسي ىتح سارضألا

 لعجو «لامجلاو عفنلا نيب اهيف عمجو «ىقابلاب عفتنا ملث اهضعب باصأ نإفءادحاو اًمظع

 ةباص اهلعجو ء«هتحت ىذلا فصلا عم هتدم لوطت ىتح بعشلا دئاز اًسوكطم اهنم ناك ام

 لجأل فيرستو ربك سارضألا ىفو «ماودلا ىلع اهيلإ ةجاحلا ءاعدل ندبلا ماظعك تسيل
 عبطقتل باينألاو ايانثلا تلعجو . لوألا مضهلا وه غضملا نإف ؛ءاذغلا سرد ىلإ ةجاحلا

  اهلوح ام ةرمح عم اهنول ضيبو ءاهسورض ددحو ءاهلوصأ مكحأف مفلل ًالامجو ماعطلا

 ةرادن مفلا ىف قلخ فيك رظنا مث «موظنملا ردلا اهنأك «بيكرتلا ةبسانتم سوءرلا ةيواستم

 اهيوشت ناكل كلذ لبق تلاسو ترهظ ولف ءاهيلإ ةجاحلا تقو ىف الإ رهظت ال ةسوبجحم

 .ملأ الو تنع ريغ نم هغيوست لهسي ىتح ماعطلا نم غضمي ام اهب لبيل تلعجف «ناسنإلل

 تاوهللا لبي ام اهنم ىقبو «بيطرتلل تقلخ ىتلا ةدئازلا ةوادنلا كلت تمدع لكألا دقف اذإف

 هللا ةمحر ىلإ رظنا مث «ناسنإلل كلهم هفافج نإف .فجي الئثلو مالكلا ريوصتل قلحلاو

 فرعيل مفلا ءازجأ نم هريغو ناسللا ىف قوذلا لعجف لكآلا ةذل لكآلل لعج ذإ .هفطلو

 تعد اذإ بارشلاو ماعطلا ىف ةحار كلذ ىف دجيف ذوذلملا نم همئاليو هقفاوي ام قوذلاب

 هيلإ ءايشألا لصت ام دح كلذب فرعيو «هقفاوي ال ىذلا ئشلا بنتجيلو هلوانت ىلإ ةجاح

 نم عمسلا اهب ظفحي ةرم ةبوطر هعدوأو عمسلا قش ىلاعت هللا نإ مث «ةدوربلاو ةرارحلا ىف
 توصلا عمجتل ةفدصب نذألا ظفحو «عمسلا نوجلي نيذلا ماوهلا رشثكأ لتقيو دودلا ررض

 ماوه نم اهيذؤي امن اهيلإ لصي امب سحتل سح ةدايز اهيف لعمجو .اهخامص ىلإ هدرتف

 لوطيو اهيف بدي ام ةكرح رثكتلو «توصلا اهيف درطتيل تاجيوعت اهيف لعجو ءاهريغو

 جولو ةطساوب تامومشملا هكاردإ ىلإ رظنا مث.مونلا نم اهبحاص هبنتيو. رثأتيف هبنتيف هقيرط
 عفر فيك رظنا مث «كلذ ريق ىلإ هناحبس ىرابلا الإ هتقيقح ملعي ال رس .كلذو .ءاوهلا
 لدتسيل مشلا ةساح اهيف لعجو ءهيرخنم حتفو .هلكش نسحأف .هجولا طسو ىف فنألا

 ءةرذقلا بنتجيو ةرطعلا حئاورلاب معنتيلو .هبراشمو همعاطنم حئاور ىلع هقاشنتساب

 اهايهو ةرجنحلا قلخ مث ءهنطاب ةرارحل اًحيورتو هبلقل ًءاذغ ةايحلا حور اًضيأ قشنتسيلو
 ىراجم ىف توصلا عطقنيف ؛تاعيطقتلاو تاكرحلا ىف ناسللا رودو ءتاوصألا جورخل

 ىف لاكشألا فلتخم ةرجنحلا لعتجو .٠ قطنلا قرط عشيل فورحلا اهب فلتخت ةفلتخم

 فلتخا. ىتح ءرصقلاو لوطلاو هتواخرو رهوجلا ةبالصو ةسالملاو ةنوشنملاو ةعسلاو قيضلا

 هبتشت ملف اقالتخا نيتروص لك نيب قلخ امك «ناتوص هباشتي ملف ..تاوصألا كلذ ببسب



 درجمب ضعب نع سانلا ضعب عماسلا زيمي ىتح «ناقرف نيتروص لك نيب رهظي لب «ناتروص

 قلخ امل ىلاعت هللا نإف فراعتلا رسا كلذو «ناقرف نيصخش لك نيب رهظي كلذكو «توصلا

 مل همأو هيبأ قلخ اًقلاخم هلعج اًقلخ امهنم قلخف 5 امهيتروص نيب فلاخ ءاوحو مدآ

 راضملا عفدو دصاقملا بلج ىلإ نايدهت نيديلا قلخل رظنا مث فراعتلا رسل كلذك قلخلا ىلاوت

 ىف ةعبرألا لعجو '«لمانأب عباصألا مسقو «سمخلا عباصألا مسقو فكلا ضرع فيكو
 نورخآلاو نولوألا عمتجا ولف «عيمجلا ىلع ماهبإلا روديف رخآ بناج ىف ماهبإلاو بناج

 ىلع اوردقي مل احاو فص ىف اهبيرتو لوطلا قف ةعيرألا توافتو .ةعبرألا نع ماهبإلا

 « ديريام هيلع عضي اًقبط تناك اهطسب نإف  ءاطعإلاو ضبقلا اهب حلص عضولا اذهبو «كلذ

 اهطسب نإو ءهل ةفرغم تناك مات ريغ امض اهمض نإو ءاهب برضي ةلآ تناك اهعمج نإو

 نم اهل اًذامعو لمانألل ةنيز اهسوعر ىلع رفاظألا قلخ مث «ةفرجم تناك هعباصأ مضو

 كحيلو ءاهالول لمانألا اهلوانتت ال ىتلا ةقيقدلا ءايشألا طقتليو اهب فعضت ال ىتح اهئارو

 ةكح هب ترهظو اهمدع ول همستجج ىف ءايشألا لقأ رظناف .٠ كلذ ىلإ ةجاحلا دنع همسج اهب

 ماظعلا ةبالصك بلص ال وهف هريغلو كلذل قولخم هنأل ء.هدسج كح ىف هماقم رفظلا ريغ

 ىلإ هب ىدتهي هلعج مث «كلذ لثل رصقيو صقيو قلخيو لوطي دلجلا ةواخخرك وخر الو

 هريغ ىلإ جاتحا ولو ء.هدسج نم اهتهج ىلإ عضاوملا دصقيو هتظقيو همون ةلاح ىف كحلا

 مث اهب اهاوقو رضفاظألاب اًضيأ عباصألا نيزو ١ يعسلا ىلع ةوكو ةنيز اهلعجو «عباصألاب

 ةيوق اًماسجأ اهلعجف هلسج.ماظع اهنم قلخ مث «ةنيهم ةفطن نم هلك اذه قلخ فيك رظنا

 «ةبسانتم لاكشأو ةفلتخم ريداقمب ىلاعتو كرابت اهردقو .هل اًدامعو ندبلل اًماوق نوكتل ةبلص

 هذه بيبانأ ىف عدوأ مث «قيقدو ضيرع تمصمو فوجمو ريدتسمو ليوطو ريخ ص اهنمف

 )2 همسج ةلمج ىلإ اًجاتحم ناسنإللا ناك املو اهتيوقتو اهتحلصمل اًنوصم قيقرلا خملا ماظعلا

 ًماظع لب ادحاو اًمظع هماظع هناحبس هللا لعجي مل هتاجاح ىف هددرتل هئاضعأ ضعبو

 ةكرحلا قفو ردق ىلعاهنم دحاو ىلك لكش ردقف ةكرحلا اهب رسيتت ىتح لصافم اهنيبو ؛ةريثك

 .اهب ةبولطملا
 ىصلأو مظعلا ىفرط دحأب اهتبثآ داتوأب ضعبب اهضعب طبرو اهلصافم لصو مث

 ةرخآلا نمو ءاهنم ةيجراخخ دئاوز مظعلا ىفرط دحأ قلخ مث «طابرلاك رخآلا فرطلا



 ل ىلازقلا مامإلا لئاسر ةعومجم حبس سلم خ6 اد

 كرحي نأ دارأ اذإ ناسنإلا راصف :قبطنتو اهيف لخدتل دئاوزلا لاكشأل ىفاوت اهيف ةصئاغارقن

 مث «كلذ هيلع رذعتل لصافملا قلخ ةمكح الولف ءهيلع عنتمب مل هريغ نود هدسج نم اًئيش

 .روصلاو لاكشألا ةفلتخم اًمظع نيسمخو ةسمخ نم اًبكرم سأرلا قلخ لعج فيك رظنا

 :فحقلاب صتخت ةتس اهنمف ءىرت امك سأرلا ةرك رك توتسا ثيحب ضعب ىلإ اهضعب فلأو

 ضيرع اهضعب نانسألا نم ةيقبلاو «لفسألا ىحلل نانثاو ؛ىلعألا اديها نورشعو ةعبرأو

 عبس نم اهبكرف «سأرلا زكرم ةقرلا لعج مث ؛عطقلل حلصي داح اهضعبو .ءنحطلل حلصي

 ةمكحلا ركذ لوطيو ضعب ىلع اهضعب قيطنيل ناصقنو تادايزو تاريدتسم تافوجم تازرخ
 ةعبرأ نم زجعلا مظع ىهتنم ىلإ ةبقرلا لفسأ نم رهظلا ىلع ةبقرلا بكر مث ءاهيف

 وهو صعصعلا مظع هلفسأ نم هب لصوو ةفلتخم ىرخأ ةثالث زجعلا مظعو ةزرخ نيرشعو

 نيديلا ماظعو فتكلا ماظعو ردصلا ماظعب رهظلا ماظع لصو مث .ءىرخأ ةثالث نم فلؤم
 ماظعلا ددع ةلمجف «نيلجرلا عياصأو نيقاسلاو نيذخفلا ماظعو زجعلا ماظنعو ةناعلا ماظعو

 اهب ىشح ىتلا ةريغصلا ماظعلا ىوس اًمظع نوعبرأو ةينامثو مظع اتئام ناسنإلا ندب ىف

 « ةفيخس ةقيقر ةفطن نم هلك كلذ ىلاعتو هناحبس ىرابلا قلخ فيك رظناف ؛لصافملا للخ

 اهلاكشأ نيب فلاخو اهّقلخ فيكو اهقلاخو اهريدم ميظعت اهدادعأ ركذ نم دوصقملاو

 ىلإ ناسنإلا جاتحاو .ًالابو ناك دحاو اهيف دادزا ول ثيحب صوصخملا ردقلا اذهب اهصخو
 قلخلا اذه ىف ىلاعتو هناحبس لعجف هربج ىلإ ناسنإلا جاتحال دحاو اهنم صقن ولو هعلق
 ءاهريوضتو' اهريدقتي هلالجو ةتبظع ىلع تاتي تابآو ناضيألا ىلوأل ةرغ

 ندب ىف قلخف .تالضعلا ىهو ماظعلا كيرحتل تاللآ هناحبس قلخ فيك رظنا مث

 ةيشغأو طابرو بصعو محل نم ةبكرم ةلضعلاو . ةلضع نيرشعو ةعستو ةئامسمخ ناسنإلا

 انين نرفع ةنراق> د[ييعاخيب يمس كاللتحا تييحب ناكتألاو نيداقلل ةقاتكت نم
 وضع لكل اذكهو .نيعلا رمأ لتخا ةدذحاو اهنم تصقن ول ثيحب اهنافجأو نيعلا ةكرحل

 نيبارشلاو ةدروألاو قورعلاو باصعألا رمأ امأو .هقفاوي ردقو هصخي ددعب تالضع

 تامصلاو ىناعملا نم هيف ام بئاجع مث «لوطي هحرشو اذه نم بجعأف ءاهتعسو اهتبانمو

 بصتني قلخ هنأب هقلخ ىف صخو هب فرش ام ىلإ رظنا مث ءمظعأ ساوحلاب كردتال ىتلا

 قلخي ملو لمعلاو جالعلا هنكميو هححراوجو هيديب رومألا لبقتسيو اًسلاج ىوتسيو اًمئاق

 رظنا مث «لامعألا هذه عاطتسا ال كلذك ناك ول ذإ«تاناويحلا نم ةدعك ههجو ىلع اًبوبكم

 اهنم ىضقت ةمكحب ةعنص اعونصم هدجتف هنطابو ناسنإلا رهاظ ىلإ ةلمجلا ثيح نم

 ىلاعتو كرابت هنكل اهيلع لاونم ءاذغلاو «ءاذغلاب ةمات هءاضعأ هناحبس لعج دقو .بجعلا

 ءاذغلا ىلاوتب تديازت ول اهنإف ءاهيلع ديزي الو اهدنع فقي لب . اهادعتي ال ريداّممب اهردق



 دا 1١١ تب ب7 سس ب7 صب صبي ستتن ب ىلازفلامامإلالئاسرةعومجم بح

 الو ةقيطللا تاعانصلا نع تلطعو .؛ةكرحلا نع تلقثو مدآ ىنب نادبأ تمظعل اهيلع

 غيلب نم ناكو «كلذ لثم نكاملا نمو «كلذك سابللا نمو ءاهبساني ام ءاذغلا نم تلوانت

 تدجو اذإف ءهقلْخباَم فرو هللا نم ةمحر ردقملا دحلا اذه ىلعاهفوقو ريبدتلا نسحو>ةمكحلا

 ضرآأللاو تاومسللا توكلم ىف هتمدصب كنظ امف «ءام ةرطق نم ىلاعت هللا هعنص هلك اذه

 عامتجاو اهعاضوأو اهدادعأو اهلاكشأو اهرادقأ ىف هتمكحامو اهبكاوكو اهرمقو اهسمشو

 ةرذ نأ نظت الف . اهيراغمو اهقراشم توافتو ءاهروص فالتخاو ءاهضعب قارتفاو ا

 بئاجسع ىلع لمتشم كلذ لب :؛مكح نع كفني هللا ملع رئاسو ضرألاو تاومسلا ىف
 متنأأ » :ىلاعتو هتاحيس هلوق عمست ملأ .ىلاعتو هناحيس هللا الإ اهعيمجب طيحي ال مكحو

 سنإلا عمتجا ول لمأتو «هب هين ام رخآ ىلإ .[77 :تاعزانلا] 4 اهانب ءامسلا مأ اَقلَخ دَحَأ

 اهقلخ فيك رظناف «كلذ ىلع اوردقي مل ةايحو (رصيو اًعمم ةفطنلل اوقلخي نأ ىلع نحلاو

 اهروصو ءاهريدقت نسحأف اهردقو ءاهليكشت نسحأف اهلكشو ؛ماحرألا ىف هناحبس

 اهئاجرأ ىف ماظعلا مكحأف «ةفلتخم ءازجأ ىلإ ةهباشتملا اهءازجأ مسقو ءاهريوصت نسحأف

 اهيف لعجو ءاهنطابو اهرهاظ ربدو اهباصعأو اهقورع بترو ءاهئاضعأ لاكشأ نسحو

 .اهتايح ةدم اهئاقبل اًببس كلذ نوكيل اهئاذغل ىرجم

 محرلاو ةئرلاو لاحطلاو ةدعملاو .دبكلاو بلقلا نم ةنطابلا ءاضعألا بتر فيك مث

 لعجف .صوصخم لمعل صوصخم رادقمو صوصخم لكشب وضع لك ءاعمألاو ةتاثملاو
 نحط لعجو «هنحطو هعيطقت نكم كلذبو اهتجاحل اًديدش اًئيعم اًبصع ءاذغلا حضنل ةدعملا

 مدلا ىلإ ءاذغلا ةلاحإل دبكلا لعجو همضهو هنحط ةدوج ىلع ةدعملل اًئيعم ًالوأ سارضألا

 ءاذغو محللا ءاذغ فالخ مظعلا ءاذغف ءهبساني ام ءاذغلا نم وضع لك هنم بذتجيف

 ةرارملاو .لاحطلا لعجو :هريعغ ءاذغ قالخ رعشلا ءاذغو «ءباصعألا ءاذغ فالخ قورعلا

 هن ةئاملا ةلكلاوب فارعقملا تخل ةزازللو «فاكرسلا ند لاهلطلا» ديلا ةمدخ ةلكلاو
 لاصتا ىف دبكلاو قورعلاو ليلحإلا ىرجم ىف هجرخي مث ؛ةيلكلا نع ءاملا لوبقل ةناثملاو

 رصحيو هنوصيل محللا رهوج نم نقتأ اهرهوج لعجو «ندبلا فارطأ رئاس ىلإ هنم مدلا

 اهحرش لوطي اًفاطلأ هب .فطلو محرلا ىف هربد فيك رظنا مث ءةيعوألاو فورظلا ةلزنمب ىهف
 نم هرظن هيلإ لصو ام فصو نع فصاولا زجعيو اهقلاخ الإ اهتلمجب ملعلا لمكتسي الو

 ال كلذ نيبي ام ىلإ دولوملا جاتحي الو «ءاعدتسا ىلإ جاتحي ال امهيف هلعج كلذ نمف «كلذ

 الولو هئاَدَغ ىف ةثاغإلا ىلإ دولوملا ةجاح تقو ىلإ عابطلا ىف كلذ لب ءهيبنت الو ظعوب
 هقاضغعأ تيوكو همس دنقا ١ عج ةيزقا ةفلكو نعتلا ةدش نم هع تاهمألا ترفنل كلذ
 الو كلذ لبق ال اهيلإ ةجاحلا دنع نانسألا هل تبنأ ذتئيحف ءءاذغلا مضهل ةنطابلاو ةرهاظلا

 .ةدعب



 د ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تصح سس سجل م١١ ١ دج

 هلامك نيح ىلإ جيردتلا ىلع لقعلاو زييمتلا هيف هللا قلخ فيك رظنا مث
 ًالقاع دلو ناك ول هنإف ءمهفو ىلذع ىذ ريغ ًالهاج دلوي هنوك رس ىف ركفو رظناو ,هغولبو

 .فرعي ال ام ىأر ذإ .لقعلا هئات ناريح ىقبي ىتح هيلإ هجورخ دنع دوجولا ركتأل امهيف

 اعوضومو ًالومحم هسفن ىري نأ ةضاضغ دجي ناك مث ؛هلثم دهعي ملو هري مل ام هيلع دروو

 نيح هتبوطرو هندب ةقرل هلك اذه نع ىنغتسيال هنوك عم دهملا ىف ىجسمو قرخلاب اًبصعم
 ةرثكل ريغصلل دجوي ام بولقلا ىف ةبحملاو ةوالحلاو هل ةقرلا نم هل دجوي ال ناك مث «دلوي

 .هب حلصأ جيردتلا ىلع هيف مهفلاو لقعلا دايدزا نأ نيبتف .هسفنل هرايتخاو هلقعي هضارتعا

 بلقت هملعأو باوصلا قيرطو ةمكحلا ةياغ ىلع ةقلخلا نم ءىش لك ماقأ فيك ىري الفأ

 ىف قلخو لسانتلل اًببسو اًفيرط هيف قلخ دعشا اذإ اميف رظنا مث «هليلجو هقيقد ىف أطخلا
 دنع ههجو نوضغ هب رتسيو هلمجيو ناوسنلاو نايبصلا هبش نع هزيميل ارعش ههجو

 كرحت ةراضنو ةجهب اهل ىقبتل رعشلا نم اًيقن اههجو ىقبأ ىثنأ تناك نإو هتخوخيش
 . لسنلا ءاقب نم كلذ ىف امل لاجرلا

 نكمي اذه لثم ىرت له «ةفلتخملا لاوحألا هذه ىف هناحيبس هريدو هانركذ اميف نآلاركف

 كلهيو ىوذي نكي ملأ محرلا ىف وهو ءاذغ مدلا هلرجي مل ول تيأرأ ؛ًالهم نوكي نأ
 ملأ .هلامكتسا دنع ضاخمل هجعزي مل ولو .ءاملا هنع عطقنا اذإ تابنلا فجي امك فجيو

 اعوج تومي نكي ملأ ؛هتدالو دنع نبللا هفاوي مل ولو ؟همأو وه محرلا ىف هئاقبب كلهي نكي

 ملأ ءاهتقو ىف نانسألا هل قلخي مل ولو ؟هندب هيلع حلصي الو قفاوي ال امب ىذغي وأ اًشطعو

 جرخي مل ولو ؟همسج دتشي الو عاضرلا ىلع ميقيو هداردزاو ماعطلا غضم هيلع عنتمي نكي
 اذ نمو ءاراقو الو ةلالج ال ةبيه هل ىرت الف نايبصلاو ءاسنلا ةئيه ىف ىقبل هجولا رعش

 اًنيش نكي مل نأ دعب هأشنأ ىذلا الإ اهتقو ىف برآملا هذه لكب هيفوي ىتح هدصري ىذلا

 . معنلا هذه لكب هيلع نمو هيلع لضفتو اروكذم
 ةكرسحلاو ةفطنلا محرلا ىلإ ةلصوملا ةلآلاو «هئايحإل ةيعادلا عامجلا ةوهش ىف ركف

 ندبلا ءاضعأ ةلمج ىف ركف مث ء.كحملا ريبدتلا نم كلذ ىف امو ةفطنلا جارختسال ةبجوملا

 جالعلل ناديلاو ءرظنلاب ءادتهالل ناتيعلاف اهنم ديرأ ىذلا برألل اهنم وضع لك ةئيهتو

 مفلاو «زييمتلاو صيلختلل دبكلاو «ماعطلا مضهل ةدعملاو :ىعسلل نالجرلاو عفدلاو فذحلاو

 رئاس عم كلذك تلمأت اذإو .تالضفلا عفدل ذفانملاو ؛«ءاذغلا لوخدو مالكلا لوخدو مالكلل

 ىلإ ءاذغلا لوصو ىف ركف باوصلاو ةمكحلا ةياغ ىلع عضو دق هتدجو ناسنإلا ىف ام

 ءءاذغلل ةاقفصملاك تلعج دق قاقد قورع ىف دبكلا ىلإ هوفص ثعبيو هجضني ىتح ةدعملا

 ثغلا لمح ال ةقيقد تقلخ اهنإبف اهؤكنيف نشخ ظيلغ ءىش هنم دبكلا ىلإ لصي اليكلو



 دا 717 ١ تتح وب بسس يسب سس ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم دج

 كلذ نم ءىش لك ىلإ لصيف كلذل ةآيهمراجم ىف ندبلا رئاس ىلإ ذفنتو امد هللا نذإب هبلقتف

 .[34 :رفاغ] «َنيَلاَعْلا بر هللا كراَبَف © : :كلذ ريغو وخرو سباي و ايماتبلا#

 لبق انركذ امك كلذل تدعأ ءاضعأ» ضباعم ىلإ لوضفو ثبحخ نم نوكي ام ذفني مث |

 .همسقتف ندبلا ىف رشتنت اليكل تالضفلا هذه لمحت ةيعوألاك اهنوكف ءاذه

 مايقال زال ذل[ وهلا "قل لع دل مم ال انيط ذدبلا قلاش ندع لح رطبا مل
 مل ولو ؟ةعفنم ناولألا ىف ناك له ءاهكردي رصب نكي ملو ناولألا تناك ولف ءناولألاو

 الإ عمسلا قلخ لهو ؟رصبلاب عئتني ناك ام اهرون نع جراخ رون ءراصبألا قلخل نكي

 «ةعفنم تاوصألا ىف نكي مل اهكردي عمس نكي ملو تاوصألا تناك ولف ؟تاوصألا كرديل
 الإ سحلا متي ال تاسوسحملاو ساوحلا نيب تلعج ءايشأ ىف ركف ءساوحلا رئاس كلذكو

 مل ولو ءرصبلا اهكردي مل تارصبمل هيف رهظت ءايض نكي مل ولف «ءاوهلاو ءايضلا اهنم :اهب
 .توصلا كردي .عمسلا نكي مل عمسلا ىلإ توصلا ىدؤي ءاوه نكي

 الو همدق عضي نأ رظني ال هنإف للخلا نم هلاني امو عمسلاو رصبلا مدع نميف ركف

 ملعتي نأ هل ليبس الو ودع وأ ةفآ موجهب ىردي الو ناولألا نيب قرفي الو هيدي نيب ام ىردي

 ةذل مدعيو ةرضاحملاو ةبطاخملا حور دقفي نم هنإف عمسلا مدع نم امأو . تاعانصلا رثكأ
 الو هنم مرصني ىتح هبطاخي نم ىلع ةنوؤملا مظعتو ةبرطملا ناحلالاو ةنسحتسملا تاوصألا

 ءىح وهو تيملاكو ءدهاش وهو بئاغلاك ريصي ىتح مهثيداحأو سانلا رابخأ نم اًنيش عمسي
 فاصوألا هذهو جراوجلا هذه تراص فيك رظناف «مئاهبلا نم رشأ وهف لقعلا مدع نم امأو

 اًئيش دقف اذإو ءهدصاقم عيمجل ةممتمو هبرآم عيمجل ةغلبمو ةلصحم ناسنإلا حالص اهب ىتلا

 ةمعن ردقب فيرعتو ةظعومو بيدأت وهف اهنم ءىش دقفب ىلب نمو ءهباصم مظعو هرمأ لتخا
 هللا ةمحر ىلإ رظناف «ةرخآلا ىف اظح كلذ ىلع هربصب لانيلو هلاثمأ قحو هقح ىف هللا

 .عنملاو ءاطعلا ىف دجوت فيك

 ةمكحلا نم كلذ ىف امو ءاجاوزأو اذارفأ تقلخ ىتلا ءاضعألا ىف ركف مث

 داز ولو دحاو سأر اهاوح دق ساوحلا نم اًريثك نإو ءاّدرف قلخ امم سأرلاف «ءباوصلاو

 ًالطعم رخآلا ىقب امهدحاو ملكت دإف نيمسق ناك نإف ؛هيلإ جاتحي ال ًالقث ناك ءىش هيلع

 نإو ءاهيلإ جاتحي ال ةلضف امهدح“ ناك دحاو مالكب اًعيمج امهنم ملكت نإو ؛هيلإ ةجاح ال
 ىذلا امأو «كلذ نم هدارم عماسلا ردي مل رخآلا نم هب ملكتي ام فالخب امهدحأ نم ملكت

 نأ ىف ريخ ناسنإلل نكي ملو اًجاوزأ اتقلخ ناديلاو ءاحضاو ناك ام وه عماسلا هب ذخأي

 ام هيدي ىدحإ تلش نم ىرت كنإف ءرومألا نم هجلأعي ام لالتخال ةدحاو ديب ملي نوكي

 نيديلا بحاص غلبي ام غلبي الو همكحي مل ئشب فلكي نأو «ءصقنلا نم هدنع نوكي

 .ةزرهاظ نيلجرلا ةمكحو



 تح ىنلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم_ حلبي سلع ١

 ناتفشلاو ناسللاو توصلا جور ةبوبتالاك ةرجنحلاف .توصلا تالآ ةئيهت ىفركف

 لصحي فيك اهرثكأوأ هناتسأ .تطقس نم نأ ىرت الأ -مقلاو فورحلا ةغاصإل نانسألاو

 ةئرلا ىلإ اهنم ميستلا كولسمل ةعفنملا نم ةرجنحلا ىف ام ىلإ رظنا مث .همالك ىف للخلا

 ىلع هتناعإو ماعطلا بيلقت نم ناسللا ىف امو «عباتتملا سفنلا اذهب ٍداؤفلا ىلع حورتف

 نيتفشلل دنسملاك ىه مث . اًميأ ةنوعملا نم نانسألا ىف امو «بارشلاو ماعطلا غيوست

 ىلإ هلخدي ام نوكي ىتح بارشلا فشتري نيتفشلابو «مفلا لخاد نم امهعدتو امهكسمت

 .بابلاك مقلا ىلع امه مث «ناسنإلا هراتخي ام ردقبو دصقب فوجلا
 نم بورضو براملا نم هوجو ىلإ فرصني ءاضعألا هذه نم وضع لك نأ نيبت دقف

 ففشك اذإ غامدلا ىق ركف .ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذف ءدسفأ صفن نإو دسفأ داز نإ حلاصملا

 هيلع تقبطأو ضارعألا نم هلرصيل صضعب قوق هضعب فل دق هدجت كنإف هنع

 نصحف كلذ ريغو دربو رح نم اهيذؤي ام اهنع دعبتلو لامجو اهل رتس رعشلاوةمجممجلا
 عوبني هنوكل كلذل قحتسم هنأر مهعم هنأب هملعل نيصحتلا اذه غامدلا ىلاعتو هناحبس

 اهنقتأو هؤاشغ ىه ىتلا ةعردملا هاسكو ردصلا فوج ىف داؤفلا بيغ فيك رظنا مث .«سحلا

 فيك رظنا مث ءهب قئاللا كلذ نأو هفرشل بصعلاو محللا نم اهيلع امو حناوجلاب هنصحو
 ءاذغلل رخآلاو ةئرلا ىلإ لصاولا موقلحلا وهو توصلل امهدحأ :نيذفتنم قلحلا ىق لعج

 لعج مث .هيلإ لصي نأ ماعطلا من اًقبط موقلحلا ىلع لعجو ءةدعلل' ىلإ لصاولا ئرملا وهو

 بلقلا ىف ةرارحلا رصحنت الئل ةفلك ريغب درتو ذخأت لخت الو رتفت ال داؤفلا ةحورم ةئرلا

 ذفانم لعج فيك رظنا مث ءاهريغلو ةحلصملا هدهل ءاوه وجلا ألم مث .فلتلا ىلإ ىدؤتف

 مث «هتشيع ناسنإلا ىلع دسفيف اهئاد اًنايرج ىرجي ال ىكل اهطبمضي اًحارسأ طئاغلاو لوبلا

 امك ضرألا ىلع سولجلا ملأ نم ناسنإلا ىقيل اقينك ًاريثك نيذخفلا محل لعج فيك رظنا

 . لئاح ضرألا نيبو هنيب نكي مل اذإ همحل لقو همسج لحن نم سولجلا نم ملأي
 ناك ولو قلخلا عضوم ىلإ ءاملا لصي فيك اًدبأ اًيخرتسم لجرلا ركذ ناك ول رظنا

 هل قلخت مل هنأك اًروتسم هلعج لب ؟كلذك وهو هتافرصت ىف هلاح نوكي فيك اًدبأ اظعنم

 ىف عضوم رتسأ ىف ءالخلا نوكي نأ ءانبلا ىف ريبدتلا نسح نم هنأ سيلأ رظنا مث ,ةوهش

 هيف بيغم هلسج نم عضوم رتسأ ىف ناسنإلا ةجاح ءاضقل أيهملا ذفنملا ذختا اذهلف ٠ رادلا

 ناسنإلاب صوصخم كلذو «هركذ ىفخيو هب هيراوتف محللا نم امهيلع امب هادّحف هيلع ىقتلت

 العج ةحلصم امهريصقت ىفو «نالوطي اناك الرافظألاو رعشلا ىلخ ىف رظنا مث ؛هفرشل

 نيب ناكل ةمكحلا هذه الولو ءامهصقب نييزتلا دتع ملأ ناسنإلا لاني ال ىتح سحلا ىميدع
 ىف ركفت مث .هتلازإب ملأتيف كلذ ليزي وأ .هقلخ هوشتيف امهلاح ىلع امهعدي نأ امإ :نيرمأ



 حا او تحبس بمس س٠ قب ا ىلازفلامامإلا لناس ةعومجبم بح

 ىف وأ «برشلاو لكأآلا تصغنل مفلا ىف وأ ءرصبلا تمعال نيعلا ىف تتبن ول روعشلا

 لوبق عم عامجلا ةذل تردكل جرفلا ىف وأ .ءلامعألا ضعبو سمللا ةذل تدفنل فكلا ةحار

 . معنلا هذهب معنملا ربدملا ناحبسف .اهيف اهتابثل عضاوملا هذه

 هيلع لبج اميف مث ررضلاو أطخلا بنتو باوصلا قيرط قلخلا اذهب دصت فيكرظناف ٠
 لعج دقف .مكحملا ريبدتلا نم كلذ ىفامو عامجلاو مونلاو معطملا ىلإ جايتحالا نم نانإلا

 .هتايح هب ىذلا ماعطلا بلط ىضت-ةي شطعلاو عوجلاف .هثحتسيو هيضتقي اًكرحم هعبط ىف
 عامجلا ىضتقي قبشلاو ءىوقلا مومو نديلا ةحار هيف مونلاو هماوق هب ىذلا بارشلا كلذكو

 هيلإ ةجاحلاب هتفرعمل بارشلاو ماعطلا لوانتي امنإ ناسنإلا ناك ولف ءهؤاقبو لسنلا ماود هب ىذلا

 دق هنأ امك كلهيو هاوق لحنيف هترورض بابسأب لغتشال هيلإ هئجلي ام هعابط نم دجي ملو

 ضرميف هلوانت نع عفاديف هل ةيعاد هتلبج ىف سيلو هحالص هيفو «ههركي ءاود ىلإ جاتحي

 هتامهم ضعبب هنع لغاشتل هرايتخاب ءمسج ىلع هلخديو مونلا لعفي ناك ول كلذكف توميوأ

 لوصح ةبغرل وه امنإ عامجلا ىلع ءمادقإ ناك ول كلذكو .بصنلاو بعتلاب همسج كلهيف
 ام مبطلاب هيف لعج فيك رظناف , ةلغشملا بابسألا نم هضراعي امل لسنلا عطقنال دلولا

 مكحملا بيترتلا اذهب ىوقلا هذه تبتر فيك رظنا .دئاوفلا هذه لوصح ىلإ هرطضي

 ءاضمإل دحاوف رادلاب نولكوم موقو .ءشح اهيف كلمل راد ةلزنمب هيف امب ندبلا راصف .بيجعلا

 ءأيهيو جلاعي نأ ىلإ هنزخ دريام ضبقل رخآو ءمهل ءام داريإو مشحلا جئاوح

 راذقألا نم رادلا ىف ام حسكل رصخآو «لبق امه صخأ هحالصإو هتئيهتو كلذ حالصإلرخآو

 ىه مشحلاو «ندبلا ىه رادلاو . هتاحبس ميلعلا قلاخلا وه لثملا اذه ىف كلملاف .هجارخإو

 ركفلا ىنعمب ناسنإلا نم اهعقومو سفنلا ىه ىتلا عبرألا ىوقلا هذه ىف موقلاو ءءاضعألا

 تافصلا هذه نم ناسنإلا نم صقن ول تيأرأ .كلذ ريغو بضغلاو ظفحلاو لقعلاو مهولاو

 امو دروأامو ردصأ امو هيلع امو هل ام ظفحي ال ناكو .هلاح نوكي فيك هذحو ظفحلا

 ءاسأ نم الو هيلإ نسحأ نم ركذي ملو هل ليق امو لاق امو ممسامو ىأر امو ذخأ امو ىطعأ

 الو ءهسرد ولو ملعل الو .هكلس ولو قيرطل ىدتهي ال ناكو .هرض نمم هعفن نم الو هل

 ةدحاولا عقوم فيك معنلا هذه ىلإ رقناف ءىضم نمب ربتعي نأ عيطتسي الو « هريرحتب عفتني
 ناسنإلا الس ام نايسنلا الولف .نايسنلا ةمعن ظفحلا ةمعن نم بجعأو اهعيمج فيكف ءاهنم

 تاذل نم ئشب متمتسي الو دقح هنع بهذي الو ةرسح هل صقني ال ناكف ةبيصم نع

 نم ةلفغ عقوتي نأ نكمي ال ناكو ؛.تابضغملا عئاجفلاو تافآلا ركذت عم ةيويندلا تاوهشلا

 هناحبس هيف هللا لعج فيك رظناف ةرضم دصاق وأ دساح نم ًالوهذ الو ةرتف الو ملاظ

 . حلاصملا نم اًبورض امهنم لك ىف ناسنإلل لعجو .ناداضتم امهو نايسنلاو ظفحلا
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 تارثعلا لقت مل هالولف « ءايحلا نم ناويحلا نم هريغ نود هب هصخام ىلإ رظنا مث

 كرتيف حيبقلا نع ىفاجتي الو نعفيف ليمجلا رمثي ملو فيضلا رقي ملو تاجاحلا ضقت ملو

 ىعارتو تانامألا درتف «سانلا نم ءايحلا ببسل لعفت امنإ «ةبجاولا رومألا نم اريثك نأ ىتح
 [نراطناوا كالا نجلا قم قالو يل قل نافل له و كيو ا هعرو قرد ولا قوتشي
 هنع هب زيمي ىذلا قطنلا نم هب هللا معنأ ام رظناو .ةفصلا هذه ىف ةمهنلا هذه عقوم مظعأ

 ديفت ىتلا ةباجكلا ةمعن ثلذكو « هسفن ىف ام هريغ نع مهفيو هريمض ىف امب ربعيف مئاهبلا
 «بادآلاو مولعلاو بتكلا ىف دلخت اهبو ؛نيتآلل نيقابلا رابخأو «نيقابلل نيضاملا رابخأ

 رابخأ تعطقنال ةباتكلا الولو «تالماعملاو باسحلا ىف مهنيب ىرجي ام ركذ سانلا ملعيو

 لحادلا للخلا مظعو بادآلاو لئاضفلا تعاضو مولعلا تسردو « ضعب نع ةئمزألا ضعب

 .اهمدع ببسب مهرومأ ىف سانلا ىلع
 فلتخت كلذلو «ىعيبط رمأب نسيلو ناسنإلل ةبستكم ةباتكلاو مالكلا نإ :تلق نإف

 هيلع حلطصي ءىش وه مالكاا كلذكو كلذ ريغ ىلإ ىمورو ىدنهو ىبرع نيب طوطخلا

 . فلتخا كلذلف

 ركفلاو نهذلاو ةباتكلل أيهملا فكلاو عباصألاو ديلا نم ةباتكلا لصحت هب ام :انلق

 هيلع معنملا ناحبسف ءاّدبأ بتككيل نكي مل كلذ الولو «ناسنإلا لعفب سيل هب ىدتهي ىذلا

 2 ادبأ ملكتيل نكي مل هيف بكرملا نهذلاو هيف ىعيبطلا قطنلاو ناسللا الول كلذكو «كلذب

 .كلذب هيلع معنملا ناحبسف

 هيف قلخ امو ءاهيذؤي ام هب هسفن نع عفدي هيف قولخملا بضغلا ةمكح ىلإ رظنا مث
 «نيرمألا نيذه ىف لادتعالاب رومأم هنأ ريغ هب عفتني ام بلج ىف ىعسي هبف دسحلا نم

 عفد ىلع بضغلا ةلاح ىف رصتقي نأ بجي لب «نيطايشلا ةبترب قحتلا امهيف دحلا زواج نإف
 رظنا مث «هريغ قحلت ةرضم ربغ نم هعفني ام ةدارإ ىهو ةطبغلا ىلع دسحلا ىفو ءررضلا
 لسنلا موديو ايندلا رمعت هببسيف لمألا كلذ نمف ءهحالص اًضيأ هيف امم عنم امو ىطعأ ام

 دجي هنأ الولف فيعض قلخي ام لوأ قلخلا نإف «ةرامعلا عقانم ءايوقألا نع ءافعضلا ثريل

 لمعل اًيبس لمألا ناكف ءاهب عماتني ةلآ الو هيلإ ىوأي لحم هل نكي مل اورمعو اولحأ موق راثآ

 ملع نم ناسنإلا عنمو «نيدلا ءوي ىلإ ثراوتي اذكهو «نيتآلا عافتنا هب عقي ام نيرضاحلا

 حرشني ملو ةايحلا نهت مل ةريصق تناكو هتايح ةدم ملع ول هنإف « ةحلصمل هرمع غلبمو هلجأ

 ىف كميهتأل ةليوط تنانكو ايسلع ؤلو كلذ ريتغل الو نقرأ ةرامعل الو لسن ةودجول

 هيدؤي امع هرجزو هفاقيإ نع طاعولا زجعلو . تاكلهملا محتقاو دودحلا ىدعتو تاوهشلا

 ةردابمو «توملا موجه عقوتب .فوخلا لوصح ةحلصم هرمع ةدمب هلهج ىف ناكف هفالتإ ىلإ
 .تاوفلا لبق لامعألا حلاص
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 فالتخا ىلع ةمعطألا فانصأ نم هذالمو هحلاصم هيف امم هب عفتني ام ىلإرظنا مث

 لصحيو اهيكريل بكارملا فانصأو ءاهتجهبو اهناولأ فالتخا عم هكاوفلا فانصأو ءاهموعط

 ىف اهدجيو هضارغأ ىلإ اهب لصيو اهينتقي رهاوجو دوقنو ءاهعامسب ذتلي رويطو اهعفانم

 كدرح نم هرومأ نم كلذ ريغلو ءاكأل مئاهبو هتححص ظفحل اهلمعتسي ريقاقعو .هتامهم

 نم فانصأو اهب عفتنيو اهحئاورب معنتي تايرطعلا نم اهريغو راهزأو كلذ ريغو لمحو

 اذام رظناف ؛مهفلاو لقعلا نم هيف قلخ ام ةرمث كلذ لكو اهسانجأ فالتخا ىلع سبالملا

 مدآ ونب هب عفتني ام كلمت ىف دابعلا فالتخا ةغلابلا ةمكحلا نمو .بئاجعلا نم هيف هللا بكر

 ببسب سانلا لغتشيو رادلا هذه ةرامعل اًببس كلذ نوكيف ؛ىنغلا نم ريقفلا مهنم زيمتيل

 لغتشي هنإف ىبصلا لاثم هب اولغنشا اميف مهلاثمف .لاوحألا بلاغ ىف مهرضي امع كلذ

 داعلا دعي نأ ىسع مكو هيلع ًالابو هغارف نوكيف غرفتي الو هسفن هب رضي اميف هلقع صقنل

 ميكحلا الإ اهتلمج ءاصحإو اهقئاتح ىهتنم ملعي الو ءدع اهرصحي الو دح تحت لخدت

 .اًددع ءىش لك ىصحأو ءىش لك هملعو هتمحر تعسو ىذلا ميلعلا

 بابلا اذهل ةمئاخ
 دقلو : هناحبس ٍلاقف ءهمركو ىمدآلا اذه فرش ىلاعتو هناحبس ىرابلا نأ ملعا

 نمم ريثك ىَلع مِهاَنلْصَفَو تاّبيَطلا نَم مِهاَقَرَرو ٍرحبلاو ربْلا يف مهاَنلَمَحَو مدآ ينب انمرك
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 ملاعب هببسي هقحلاو ةجهبلا ىلع هب هبنت ىذلا لقعلا همركو هب هفرش ام مظعأ نم ناكف

 ةفرعم ىلع هل ًالالدتساو هتاقولخم ىف رظنلاب هعدبمو هئراب ةفرعمل هب لهأت ىتح .ةكئالملا

 الفأ مكسفنأ يفو 8: ميظعلا هللا لاق «ةنامأو ةمكح نم هسفن ىف هعدوأ امب هتافص

 1١ :تايراذلا] 6 نورصبت

 هدوجوب عطقي ىذلا لقعلا نم هيف هناحبس ىرابلا عدوأ اميفو ءهسفت ىف هرظن ناكف

 .هروصمو هقلاخو هريدمو هئراب دو+و ىلع هدنع تالالدلا مظعأ نم هفصو نع زجعيو هيف

 زييمتلاو ةمكحلا رئاصبو ةفرعملا ردتسمو ملعلا نونفو ريبدتلا هيف فيك لقعلا ىف رظني هنإف

 سحي الو اًنسح هل عمسي الو اصخش هل ىري ال هدوجوب عطقلا عم وهو ءرضلاو عفتلا نيب

 ةدايز عاطمو رمآ كلذ عم وهو ءانعط الو ةروص هل كردي الو اًحير هل مشي الو الجم هل

 ام هل عسوو راصبألا نع قاض ام هل عستا رومألل مهوتمو بويغلا دهاشمو ركفمو جارو

 امو هضرأو اهقوف امو هتاومس نيب امم هناحبس هللا بجح هتبيغ امب نمؤي ةيعوألا هنع تقاض



 د ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تح مما ١ رى دح

 دادزا املك ملعلا ندعمو ةمكحلا عضوم وهف نيعلا ىأر نم نيبأ دهاش هنأك ىتح ءاهتحت

 نيبو .ةكرحلاب ةمهلا نيب زيمي نأ داكي الف كرحتلاب حراوجلا رمأي ةوقو ةعس دادزا اًملع

 هتمكحو هملعو هريبدت عم وهو لبق ةمهلا تناك نإو .قبسأ امهيأ ةعاطلا ةعرسب كرحتلا

 هنأب رارقإلا نم رثكأ هئيهو ةفصب هسفنب هسفن فصي نأ هنكمي ال ذإ هسفن ةقرعم نع زجاع

 نيب زيي ميكح ملاع هسفنب هلهج عموهو هفنب لهجلاب رقموءهب ملعلل عفصو ىذلل ملسم

 هسفنب هلهج لدف ءاهفالتخ' ىلع رومألا ىرجتو ءعنصلا قئاقد نيب قرفيو «ريبدتلا فئاطل

 ' هتريصب داقتاو هتمكح عم هنأل ءروهقم ربدم روصم عونصم بكرم هنأ زيميو ربدي امب هملعو

 ءنزحيف رسي نأ ديريو ؛هركذيد هاسني نأ ديريو هاسنيف ءىشلا ركذي نأ ديري نيهم زجاع

 روهقم بولغم هنأ ىلع ةلالد لئغيو وهسيف ظقيتيو هبنتي نأ ديريو ءركذيف لفغي نأ ديريو

 فيك الو هتوص غلبم ىدم مك ىرديال ربد ام عمو ءملعام قئاقحب لهاج ملع ام عم وهو

 الو هرون بكر فيك الو ءهرظن غلبم ىدم مك الو .همالك فورح قاستا فيك الو هجورخ

 هملعي لدتساف ؟هتمهو هتدارإ تبكرت فيك الو هتوق ردق مك الو ءصاخشألا كردأ فيك

 قلاخلا عناصلا ىلع لدت ةغلاب ةمكحو ةنقتم ةعنصب عونصم هنأ ملع ام ةقيقح نع هدسجو
 لقعلا رون لمعتسا نإف هعابطل اًمئاوم ىوهلا ناسنإلا ىف ىلخ هنإ مث ءلجو زع ميلعلا ديرملا
 هسفن ضارغأ ىف هملعتسا نإو «ةماركلا رادب اًدغ زافو ةماللا دروم درو هب رمأ اميف

 نم ةرخآلا رادلا يف هل عقوتم وه ام عم هريغ اهكردي ال رومأ ةفرعم نع بجح اهاوهو
 اهردق ام وحن ىلع اهريدقتو عئانصلا لمع ىف هل ةلآلا وهو «باقعلاو باجحلاو باوثلا

 ةدوجوملا قالخألا مراكم ةفرعمو ركفلا قيقدب طبنتسي ام طابنتساو هليختو هنهذ ىف اهربدو
 مهدنع حبقي ام حيبقتو ءالضفلاو ءالقعلا دئاوع ىف نسحي ام ناسحتساو ءنامز ةمأ لك ىف

 ىناوألا نإف .فراعملا هذه هديفي ام هيف قلخ نأ نانإلا اذه فرش ام رظناف «دايتعالا مكحب

 هناحيس هللاب ةفرعملل لحم ىمه دايعلا بولق تناك املو ءاهيف عضوي ام فرشب فرشت

 ىلإ قلخلا ريصمب هتمكحو هتدارإو هناحبس ئرابلا ملع ىف قبس املو .ءكلذب تفرش ىلاعتو

 لب ءرادلا كلت ماكحأ ىلع هب نوعلطي ام مهلوقع ةوق ىف لعجي ملو رادلا هذه ريغ راد

 تاولص ءايبنألا لسرأف ءمهيلإ ةلاسرلا رونب هايإ مهبهو ىذلا رونلا اذه هناحبس مهل لمك

 هلوبقل مهأيهو ىحولاب مهدمف .هتيصعم لهأل نيرذنمو هتعاط لهأل نيرشبم مهيلع هللا

 ةفاضإلاب سمشلاك لقعلا رون ىلإ ةبسنلاب هللا دنع ن.. ىحولا ءاج ام راوثأ تناكف ءهيقلتو

 مهودشرأو مهلوقع هكاردإب لقتست ال اميف مهايند حلاصم ىلع دابعلا اولدف ءمجنلا رون ىلإ

 نم هناحبس مهل رهظأو ءمهتطساوب الإ اهوفرعي نأ دابعلل ليبس ال ىتلا مهارخأ حلاصم ىلإ

 كلذي تمتف ١ مهرابخأ قدصل دايقنالاو ناعذإلا بجوأ ام هب اوءاج ام قدص ىلع لئالدلا



 دعا 8101١ تبببسطسلسس بشل د سس  ىسلازثلامامإلالئاسرةعومجبم حج

 هلسنو ىمدآلا فرشأ ام رظناف «مهيلع هتجح تبثو هتمارك ترهظو ءهدابع ىلع هللا ةمعن

 ترفاضت مث «ةلضافلا تادايزلا هذهل نولباق مه نيذلا ءالضفلا ءالؤه مهنم ترهظ نيذلا

 0 ا بص .مجنلاك ىه ىتلا لوقعلا راونأو ءسمشلاك ىه ىتلا عئارشلا عاونأ

 نم ىلاعتو كرابت هللا نإ مث ءايندلا ةايحلا الإ دري ملو بذك نم ةواقشو ؛ىنسحلا هللا نم هل

 ةلثمأب اهيف هل لثمي مانملا هبشك هنيع ىف وأ همانم ىف اهاري ايؤرب هصخ+هنأب ناسنإلا ىلع
 بهاوم كلذ لك «.هيدي نيب هعقوتي امل هل ةرذنم وأ ةرشبم ىهو هفرعي ام سنج نم ةدوهعم

 اًببس هحراوجو هبلق ىف ةعاطلا ىلع هتماقتسا هللا لعجو «هناحيبس هللا دوجو نم تاماركو

 درفنا ىتلا رومألا ىهو ءاهنع مجحي وأ رومألا ىلع مدقي وأ ظعتيل رمألا بلاغ ىف اهقدصل

 .ءاش نم اهنم رومألا ضعب ىلع علطأو اهيف ةبقاعلا ملعب هللا

 ريطلا ةمكح ىف باب
 نهكسمي ام ءامّسلا وج يف تارْخَسُم ريَطلا ىلإ اوري ملأ: ىلاعتو هناحبس هّللا لاق

 ىضتقت ةمكح همكحأو ريطلا قلخ ىلاعت هللا نأ :هللا كمحر ملعا .4 : لحتلا) 4 هّللا لإ

 فرصو هماوق هيف امو هيلإ جاتحي ام هيف قلخو «هلقثي ام هيف قلخي ملو ناريطلل ةفخلا
 ىلإ فرصنا كلذ نيب وأ اًسبايوأ وخر ناك نإف « هبساني ام هنم وضع لكل مسقف «هئاذغ

 هلقنتو هيشم ةرورضل نيديلا نود نيلجرلا ريطلل قلخف «هب قئال وه ام هئاذغ نم وضع لك
 صضرألا ىلع نطوم ىف تبثيل لفسألا ةعساو هناريط تقو ضرألا نع هعافترا ىف هل ةناعإو

 لعجو «هيقاس دلج ةيسن نم بلص قيقر دلج نم ةقولخم عباصأ ضعب وأ هيف فخ ىهو

 هقلخ ةمكحلا نم ناكو ءدربلاو رحلا ىف شيرلا نع هب ىنغتسيل ادج اًنقتم اًظيلغ هيقاس دلج
 ولف ءاملاو نيطلا اهيف عضاوم نع ىنغتسي ال هتوق :بلطو «هيعر ىف هنأل ةفصلا هذه ىلع

 هب قيلي ال عضوم ىف شيرلا نع هناحبس هانغأف هثيولتو هلابب ررضتل شيرب هاقاس تيسك
 لانيل ةليوط هتبقر تلعج لاوط لجرأ اذ ريطلا نم قلخ امو «ناريطلل اًصلخم نوكي ىتح

 الو ىراربلا ىف ال ىعرلا هنكمي مل هقنع رصقو هالجر تلاط ول ذإ اهب جرح ريغ نم هءاذغ

 دادزيل قنعلا لوط عم اًضيأ راقنملا لوطب ناعي ام اريثكو هردص ىلع بكتني ىتح راحبلا ىف
 هردص قلخو ؛هيعر لتخاو هقنع هلقثأ هالجر ترصقو هقنع لاط ولو «ةلوهس هيلع هبلطم

 كلذكو ةفلك ريغب ءاوهلا ىف قرخي ىتح ةرئاد فصن ةئيهك مظع ىلع اًبيرم اًفوفلم هرئادو
 هيعر بساني اًراقنم ريطلا نم سنج لكل لعجو ناريطلا ىلع هل ةناعإ ةرودم هتحنجأ سوءر

 هب صخ عيطقتلل بلخم هنمف «كلذ ريغو رفحو طقلو عيطقت نم هب ىذغتي امل حلصيو

 اًقابطنا هطقتلي ام ىلع ىبطنت هبناوج رشرشم ضرع هنمو «محللا هتوق امو ءرساوكلا



 ل ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعوبجمو تطل سطص 7. مدح

 اًديدش اًبلص هلعجو رصحدل راقنملا ليوط هنمو ءرضخلا لكآو طقللا لدتعم هنمو ءامكحم

 ىف نانسألا ماقم وهو هلامعتسا ىلإ ةجاحلا ةرثكل مظعلا ىف ىه ام ةنويل هيفو مظعلا هبش

 نم هبساني اميف اًبوسنم اًبصق هلعجو «شيرلا لصأ هناحبس ىوقو ؛«ناويحلا نم ريطلا ريغ
 ىلإ جاتحم وهف ةيوق ناريبطلا ةكرح نألو «ناريطلا ةرثك لجأل ةحنجألا ىف بلصلا دلجلا

 ءاوهلا ةللختم ةنوعمو دربوأ رحح نم هرضي امن ةياقو هشير لعجو .ىؤيرلا لجأل ناقتإلا

 رئاس ىف لعجو ؛هيلإ ةجاحلا ءاعد ةرثكل هنقتأو هتبنأو شيرلا ىوقأب ةحنجألا صخو ناريطلل

 ىف لعجو ٠ هلمجو هتريبج هنأل هعيمج لصأ تبثو هل ًالامجو ةياقوو ةوسك هريغ اشير هندب
 ضافتنا رسيأ ناك ءام هباصأ نإف .هخسوت ال ناردألاو هدسفي ال للبلا نأ ةمكحلا نم هشير

 لجأل هتالضف جورخو ةدالولل ادحاو اذفنم هل لعجو «هتفخ ىلإ دوعيف هللب هنع درطي

 ىف ةحنجألا هب تلام امل هالولف ؛هناريط ىف هتماقتسا ىلع هل ةنوعم هبلذ شير قلخو .هتفخ

 وف قلخو اهريس اهب لدعي ىذلا ةنيفسلا لجر ةلزنمب هل ناكف .ًالامشو اًئيمي ناريطلا لاح

 ا :هتيذانمل ةيافو ندقلا ةهاط

 موقيو محللا هب عطقي اًبلص اراقنم هضعبل لعج غضم الب اًعلب هعلتبي هماعط ناك املو
 نحطت هفوج ىف ةرارح لضفب نيعأو اًحيحص هلكأي ام دردزي راصو ؛هيدملاب عطقي ام ماقم هل

 هنإف هريغو بنعلا بحب كلذ ربتعاو «نانسألا لقثو غضملا نع هب ىنغتسي اًنحط ماعطلا

 دلي الو ضيبي هقلخ هنإ مث ءريطلا فاوجأ ىف قحسنيو اًحيحص ناويحلا نوطب نم جرخي

 نع قوعتو .اهب لقثل اهقنخخ لمكي ىتح هفوج ىف تقلخ ول هنإف ناريطلا نع لقي الئل
 ىلإ رظنا .ةمكحلا نم هب قيلي امب هقلخ نم ءىش لك ربد فيك ىرت الفأ «ناريطلل ضوهنلا
 اذإف «بحلا طقتلي نأ همهلأ نم «ةناضحلا ةدم هنضحيف هضيب ىلع داقرلا همهلأو هلزنأ نم

 هذه لمتحا فيك اذه عمرظنا مث ءريطلا نم عون اذهو هخارفأ هب ىذغ هنطاب ىف عام

 ناسنإلا لمأي امك هخارفأ ىف هلمأي ,لمأ هل الو «ةبقاع ىف ركف الو ةيؤر هل تسيلو «ةقشملا

 .هناحبس هللا لعف نم ىهلإ ماهلإ الإ اعطق اذه لهف .ركذلا ءاقبو دفرلاو زعلا نم هدلو ىف

 شيشحلا لمح ذكيح اومهلأف ءضيبلاب هنم ىثنألا لمح ةفرعم مهلأ فيكرظنا

 ضييلا نوكيو ضيبلا ظفحت ةئطوتلاو ةيوطرلا نوكتل ةدالولاو نيضحتلا عضوم ىف هتتطوتو

  هتيضحم لاح ىف هتوتسحتيو هنودهمع ىذلا داهملا ىف أظوفحم

 فشتكي ىتح ضيبلل هنيسفحت ءاهتناو خرفلا لامك ةفرعم مهلأ فيك مامحلا ىلإ رظنا

 امي هماهلإ رظنا مث ءهكرتو ماق قرع ببسي داسق ضيبلا ىف ىفتا نإو ءهجرخيو خرفلا نع

 هقري كلذ دعب مث .اهيف عضوي ام لوبقل هتلصوح دعتستل حيرلاب هقزي ًالوأ هنإف هخرف هب قزي
 ىلوي ىتح اًرارم لعفي هجردي ىتح هب هقّري هتلصوح ىف ءاذغلا عام اذإ مث « مضه لوأ نم



 جا 7١ تللطلستببببللل ىلازفلامامإلالناسرةعومجبمب تح

 ناك ذب طنا ناس تيا يت ع محل ا ةيعيشح دق هر ى هنإت كل موج
 هبنج ىلإ هدنسي فيك ةضيبلا نم خرفلا جورخ دنعرظنا مث «هتمكحو ريطلا لعف نم اذه
 ةمكحل ىرخأ ةئيه ىلع قلخي ام ريطلا نمو ءهب كلذ رضيف ةدحاو ةعفد ةرارحلا.دقفي الثل

 ةحلصمب موقي مكح هل لاح لك لب ءدحاو عون ىف رصحنت ال هللا ةردق نأ ملعتلو ىرخأ
 مهءاذغ نوطقتلي مهخارفأ تلعج لب ؛«قزلا ةيلهأ مهيف ام جاجدلا نأ"كلذو «ئشلا كلذ

 نيخستلا ىلع نالوادتي فيك ىئثنألاو ركذلا مامحلا ىف رظنا مث «ةضيبلا نم مهجورخ دنع

 هب دسفي رييدتلا اذه مدع ذأب اًملع مهل نأك هبحاص اذه بقعيف مهضيب دسفي نأ فوخ

 ءاملاو رباحلا رفصألا حملا اهيفف هلل مكحلا نم اهيف امو ةضيبلا قلخ ىلإ رظنا مث ء.مهضيب

 كلذ ىف امو «هنع قشنت نأ ىلإ هب ىذتغي هضعبو .هدسج هنم أشنيل هضعبف قيقرلا ضيبألا
 نيح ىلإ هب ىقنتت ةقلغم ةضيب ىف هءاذغ هعم لعج فيكو «بيجعلا مكحملا ريبدتلا نم

 كلسم نإف ريبدتلا نم اهقلح ىم امو رئاطلا ةلصوح ىف رظنا مث ءاهنم هجورخو اهيف هلامك

 لصت ىتح هبح طقتلي ال ناك ولفءًاليلق ًاليلق الإ هيلإ ذفني ال قيض ةصناقلا ىلإ هماعط
 ام راصف «هيذؤيام هبنجتو رذحلا ةدش نم هيف ام عم هيلع رمألا لاطل ةصناقلا ىلإ ىلوألا

 كردأ ام اهيف ىدؤيل همامأ ةقلعملا ةالخملاك ةلصوحلا هل تلعجف «هرذح ةدشل اًسارتحا هركتحي

 قزي ىذلاريطلا نإف «ىرخأ ةمكح اهيفو «لهم ىلع ةصناقلا ىلإ ذفني مث ةعرسب ماعطلا نم
 اجوسنم هدجت كنإف رئاطلا شير لمأت مث ءهيلع لهسأ برق نم ماعطلا هدر نوكي هخارفأ

 رسكنيال ام نيللا نمو ءاهلوح ام كسمي ام سبيلا نم اهيفو «قاقر كولس نم بوثلا جسن
 «رعشلا ىلإ رعشلاو طيخلا ىلإ طبخلا فيلأتك «ءضعب ىلإ اهضعب فلأ دق «ةيواح ىهو هعم

 هناريط نع هلقثتف حيرلا هلخديل قشني الو «ًاليلق حتفني جيسنلا ىنعأ هتحتف اذإ هدجت مث

 هتبالصب هكسميل رعشلا ةئيهك هيلع جسن دق اًنبْتم اسباي اًظيلغ اًدومع ةشيرلا طسو ىف دجتو
 ةفوجم هتبالص عم ىهو ءارهلا نم اهلياقي ام اهخسفل هنود ةشيرلا تضرعو كلذ مدع ولف

 . هناريط هيلع فخيل
 ىف هيعر رثكأ ىعري هنأ امهلوط ىف ةمكحلاو نيقاسلا ليوطلارئاطلا ىلإ رظنا

 ًاوطخ اطخ ةجاح نم اًثيش ىأر اذإف ءءاملا ىف بدي ام لمأتي بقارم هقوف هنأك حاصحص

 ءاملا ىلإ هنطب لصي ديصلا ىلإ وطخي نيح ناكل نيقاسلا ريصق ناك ولف ءهلوانتي ىتح اًقيفر
 .هنع دعبيف ديصلا هنم رعذيف هزهيف

 ىه الو هدقفت ىه الف اهراهن لوط ىف اهقزر بلطت اهنإف اهريغو ريفاصعلا ىلإ رظنا

 ىف ىعسلا ىف مهحالص نإف ءهقلخ ىف هللا ةنس ىلع راجرمأ وهو ؛هلحم اعومجم ءدجت

 -نع لقثيف ئلتمي ىتح هنع علقي الو هيلع بكأ اريسم هدجو ول ريطلا نإف .قزرلا بلط



 بس ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجرم تعش سس مسلسل م١ دحجحح

 اذإف ءكمسلا لكأي هنإف ريبكلا ءاملا ريط لثم هنطب نم هفذق ىنعأ هدر عيطتسي الو ناريطلا

 الب هودجو ول اًضيأ سانلا كلذكو .ناريطلل فخي ىتح هأياقت جعزم هجعزأو هنم ألتما
 .داسفلا ةياغ ىف مهعقوي اًعارفإ اوغرفثل ىعس

 .شافخلاو ماهلاو موبلا لثم اليل الإ جرختال ىتلا ريطلا نم فانصألا هذه ىلإ رظنا

 لعجف ءوجلا اذه ىف ةئبنم اهنإف ههبشو شارفلاو ضوعبلاكو ءوجلا ىف رسيتي اهشيع نإف
 هنأ ليلدب ضرألا نم طقتلي نأ هنيعي ال هرون لعلو «ضرألا نم هيلإ برقأ عضوم ىف هشيع

 ىلإ رظنا «هريغو شارفلا نم وجلا ىف شيعي نأ مهلأف ءاّيفتخم الإ سمشلارون ىفرهظي ال
 ىف ام لكو نانسأو مف هل لعجو هماقم موقي ام هل قلخ فيك شير ريغب قلخ امل شاقفخلا
 ىلع هتردق نأ هيف هناحبس رهظأف .ناريطلا ىلع هردقأو اهريغو ةدالولا نم ةيضرألا مئاهبلا

 ءخونلا اذه قلخ هنأآل ءدحاو عون ىف رصحنت الو شيرلا هل قلمخ ام ىلع رصقت ال ناريطلا

 ىضاقلا ناحبسف ءاملا لزني مث «ةليوط ةفاسم رحبلا هجو ىلع ريطي اًسج كمسلا نم قلخو

 . ميلعلا

 امهدحأ جاتحا اذإف «ةناضحلا ىلع نانواعتي فيك مامحلا نم ىثنألاو ركذلا ىلإ رظنا

 ناليطي الف ةناضحلا ىلع صرحلا امهمهلأ مث «ةناضحلا تقو رخآ ىلإ رخآلا بان هتوق ىلإ

 صرحلل زاربلا امهفاوجأ ىف عمتجي امهنأ ىتح توقلا لينل اجرخ اذإ ضيبلا ىلع ةبيغلا
 ركذلا صرح ىلإ رظنا مث .ةدحاو ةعفد هجرخأ زاربلا جورخ ىلإ رطضا اذإف .داقرلا ىلع

 رقتست اهعدي الو ءاهرقنيو اهدرطي فيك اهعضو ناوأ برقيو ضيبلاب ىثنألا لمحت نيح

 قزي فيك رظنا .هعضول أيهملا عضوملا ريغ ىف ضيبلا عضت نأ ةيشخ ركولا نع اًجراخ
 تنغتساو تطقلو تدتشاو تربك اذإ ىتح قزلا ىلإ ةجاتحم تماد ام اهيلع فطعيو هخارفأ

 ءاهريغب لغتشاو هسفن نع اهفرصو اهبرض تداتعا ام لينل هل تضرعت اذإ تراص اهيوبأ نع

 نمو «هبلطي نم هل قبسي ال ىتح ناريطلا ةدش نم رساوكلا ىف ىلاعت هللا قلخ ام رظنا مث

 اهلجرأ بلخم نأكو ءعطقلل ةيدم اهبلخم نأكف ءرافظألاو راقنملا ىف هتدجو بلخملا ةوق

 .اهتوق نم هجاتحي ام لصي ىتح محللا اهيف قلعي فيطاطخ
 ذخأيل سطغلاو ةحابسلا ةوق هيف لعج فيك ءاملا ىف هتوق لعج امل ءاملا ريط ىلإ رظنا

 ليصحت ىف هب قيلي ام رويطلا نم فنص لكل ىلاعتو هناحبس لعجف «هقزر ءاملا فوج نم
 .هتوق

 مئاهبلا قلخ ةمكح ىف باب
 .[8 :لحنلا] 4 ةَئيزو اهوبَكَرَتل ريمحلاو لاغبلاو لْيَخْلاَو ا : ىلاعتو هناحبس هللا لاق
 ىلع تهبن امك مهيلع اًنانتما دابعلا عفانمل مئاهبلا قلخ هللا نأ :انايإو هللا كقفو ملعا



 دا الا ببسي يسس بخ ىلازفلامامإلالئاسةعومحمم جح

 قورعو ذيدش بصعو هكسمت ةبلص ماظع ىلع تبثم محلب هللا اهقلخف .ةيآلا هذه كلذ

 لعجو «ةراجحلا ةبالصكةبلص الو ةوخر ةنيل اهلعجي ملو ضعب ىلإ اهضعب مضو ءدادش

 لمحلاو لمعلل ةوقلا اهنم ديرأ اهنأل اهنقتتو اهطبضتل اهلك اهنادبأ ىلع لمتشا اًدلجت كلذ

 عفتني مل ءامص ءايمع تناك ول اهنأل .هتجاح ناسنإلا غلبيل ةريصب ةعيمس هناحبس اهقلخ مث

 لذتل هللا نم ةمكح نهذلاو لقعلا تعنم مث ءهبرام نم ءىش ىلإ اهب ىكىصوالو ناسنإلا اهب

 اهيلع لاقثألا لمحو نحطلا ىف اهدادكإ ىلإ هتجاح دنع اهدكأ اذإ هيلع عنتمت الف ناسنإلل

 مكنة ريغ ولا
 نوردقي الو اهلامعأ نوقيطي ال مهو مهلامعأ ىلإ ةجاح سانلاب نأ هللا ملع دقو

 ةليضف مهيف ىقبي الف مهاوق غرفتساو كلذ مهدهجأل اهلامعأب مايقلا دابعلا فلك ولو ءاهيلع

 مهل ىنغ الو اهل ةلباق مهتقلخو اهلمعب نوصخي ىتلا نهملاو تاعانصلا نم ءىش لمعل

 مهيلع قيضي مهنادبأل هباعتإ عم كلذ ناكلو «بادآلاو مولعلا نم لئاضفلا ليصحتواهنع

 فانصأ قلخ ىف رظنا «ةميظعلا معنلا نم مهل اهريخستو اذه ىلع هؤاضق ناكف . مهشتئاعم

 جالع ىوذ اونوكي نأ اوردق امل مدآ ونبف ءاهنم فنص لك حالص هيف امل اهئييهتو ناويحلا نم

 ريغو ةراجتلاو ةكايحلاو ءانبلا نع مهل ىنغ الو لئاضفلا رئاسو مولعلا باستكاو تاعانصلل

 نم اونكمتيل عباصألا تاوذ فكألا مهل تقلخو ءركفلاو ناهذألاو لوقعلا مهل تقلخ كلذ

 نم اهشيع نوكي نأ ردق ىل محللا تالكآو .تاعانصلا تالواحمو ءايشألا ىلع ضبقلا

 نأ ردق امل تابنلا تالكآو .باينأو ةضهن ةعرسو بلاخم اهل تقلخ هريغل حلصت الو ديصلا

 تلاج اذإ ضرألا ةنوشخ اهتفك فالظأ اهضعبل تقلخ ءديص الو ةعنص تاذ ريغ نوكت

 ضرألا ىلع قبطنتل نيمدقلا صمخأك رعق تاذ ةريدتسم رفاوح اهضعبلو ىعرملا بلط ىف
 .بوكرلاو لمحلل أيهتتو

 دادح نانسأ تاوذ تقلخ فيك ناويحلا نم محللا تالكآ قلخ ىف ريبدتلا لمأت

 حلاص هلك كلذ نإف «هبلطت ام كلذب تاودأو حالسب تنيعأو ةعساو هاوفأو دادش سارضأو

 ال ام تيطعأ دق تناك تاينأو بلاخم تاوذ تابنلا اهشيع ىتلا مئاهبلا تناك ولف ءديصلل

 دق تناك فالظأ تاوذ عابسلا تناك ولو ءموحللا لكأت الو داطصت ال اهنأل ءهيلإ جاتحت

 نم دحاو لك هناحبس ىطعأ فيك رظناف .داطصي هب ىذلا حالسلا نم هيلإ جاتحت ام تعنم
 هدجت فيك عبرألا تاوذ دالوأ ىلإ رظنا هتايحو هحالص هيف امو هلكاشيام ناويحلا فانصأ

 لعجي مل ذإ .نويمدآلا جاتحي امك لمحو ةيبرت ىلإ جاتحت ال اهسفنب ةلقتسم تاهمألا عبتت

 ةوقلاو ةيبرتلا لاوحأ ىف ققرلاو ملعلاو لقعلا نم رشبلا تاهمأ ىف لعج ام اهتاهمأ ىف
 لالقتسالاو ضوهنلا تيطعأ كلذلف «هريغلو كلذل ةأيهملا عياصألاو فكأآلاو ركفلاب اهيلع



 تس ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجا» تب سلسللل سلا 7غ

 اهجورخ بيقع طقليو جردي جاردلاو جاجدلا لثم ريطلا ضعب خارف ىرت كلذلو .اهسفنأب
 تاهمألا ىف لعج ماميلاو مامحلا خارف لثم هل ضوهنال اًميعض اهنم ناك امو .ةضيبلا نم

 كلذك لازي الو اهخارف هاوفأ ىف هجمت مث ءاهلصاوح ىف ماعطلا نيعت تراصف ءاهيلع اًفطع

 .ميكحلا ريدملا ناحبسف . طسقب ةمكحلاو فطللا نم ىطعأ لكف «لقتستو ضهني ىتح

 حلصت مل اًدارفأ تناك ولف «ىشملل أيهتتل اًجاوزأ لقتني فيك ناويحلا مئاوخءىلإ رظنا

 ءاهنم هلقني مل ام ىلع هدامتعا هيشم ىلع هنيعيو هضعب اهنم لقني اهنم ىئاملا نأل .«كلذل

 «نيتنتا ىلعدمتعيو نيتنثا لقني عبرالا وذو ىرخألا ىلع دمتعيو ةدحاو لقني نيتمئاقلا وذف

 نم نيتمئاق ىلع دمتعيو ءهيبناج دحأ نم نيتمئاق لقني ناك ول هنأل فالخ نم كلذو

 ءهيشم دسفل هيلجرب اهعبتيو هيدي عفري ناك ولو ريرسلاك ضرألا ىلع تبثي مل رخآلا بناجلا

 اًضيأ فالخ نم نيرخآلا دمتعيو ءهرخؤم نم ىرسيلا ىلع همدقم نم ىنميلا لقني لعجف
 .دامتعالاو ىشملا نيب اميف امهقاحتلا ةعرسل ىشم اذإ طقست الو ضرألا ىلع تبثتف

 ةدع هقيطت ال ريعبلاو ءاهنم اًعدرم سرفلاو «نحطلاو ةلومحلل لذي رامحلا ىرت امأ

 رينلا عضي ىتح هبحاصل نعذي ديدشلا روثلاو ءهريغص ىبصل داقنيو ءىصعتسا ول لاجر
 ةياقو بورحلا ىف ةنسألاو فويسلا اهيلع لمحيو بكرت سرفلاو .هثرحتسيل هقنع ىلع
 ةهج اهنم ةاش لك تذخأف تقرفت ولف دحاو ىبص اهاعري منغلا نم عيطقلاو ءاهبكارل

 «ناسنإللرخسملا ناويخلا عيمج كلذكو ءاهبلاط تزجعأ امبرو ءاهتياعر ترذعتل اهروفنل

 نم دحأ ىلع وتلت ملف اهليلذتل اًبيس كلذ ناكف .ىورتلاو لقعلا تمدع اهنأل الإ كلذامو

 ةيورو لقع تاوذ تناك ول عابسلا كلذكو .لاوحألا نم ريثك ىف اهدكأ نإو «سانلا

 اذإ اميس الو ءاهعفدو اهرجز رسعلو ةميظع ةديدش ةياكن مهتكنأو سانلا ىلع تدراوتل

 ىف تراصو قلخلا نع تمجحأ اذإ ىري الأ ءاهللخ دتشيو اهتوق بلط ىف اهتجاح تدتشا

 بلط ىف ثعبنت الو رهظت ال تراص ىتح اهنع مجحتو سانلا نكاسم باهت ةفئاخ اهنكامأ

 «سنإلا نم ةفئاخلاك اهئاذغ مظعو اهترق ةدش عم اهلعجق «ًاليل الإ اهلاوحأ بلاغ ىف اهتوق

 .مهنكاسم ىف ميلع تقيضو مهلزانم ىف مهترواسل كلذ الولو ءمهنم ةعونمم ىه لب

 راص ىتح هبحاص لزنم ةسارح ىف رخس فيك عابسلا ضعب نم وهو بلكلا ىرت الأ
 هتوص ةوقب هبحاص ناعأ هنإ مث «هيذؤيام هبحاص ىلإ لصيال ىتح همون كرتيو هسفن لذبي

 ناوهلاو شطعلاو عوجلا ىلع هعم ريصي ىتح هفلأيو هسفن نع عفديف همون نم هبنتي ىتح
 ىرابلا هلعج املو .دايطصالاو ةسارحلا ىف ناسنإلا ةعفنمل لالخلا هذه ىلع عبطف ءءافجلاو

 قراسلا هب رعذيل ىوقلا ثهللاو رافظألاو باينألا ىهو ءحالسب هدمأ سراح ةناخيجس

 .اهيمحي ىتلا عضاوملا بنتجيلو «بيرملاو



 ٠  ةلومحلاو بوكرلا ديهمتل عبرأ مئاوق ىلع اًثبثم اًحطس ةبادلا رهظ لعج فيك رظنا مث
 :ىمدآلاك اهنطاب لفسأ ناك ول ذإ ءاهبارض نم لحفلا نكمتيل اهئارو نم اراب اهجرف لعجو

 لمأتف ةأرملا لجرلا ىتأي امك اًحافك اهيتأي نأ عيطتسي ال هنأ ىرت الأ ءاهنم لحفلا نكمتي مل

 زربو عفترا بارضلا تقو ناك اذإف ءاهنطب تحت ةليفلا جرف ناك املوءريبدتلاو ةمكحلا هذه

 مئاهبلاو ماعنألا ىف قولخملا عضوملا ىف قلخي مل املف اهنايتإ نم نكمتي ىتح لحفلل
 مث ءربعلا ميظع نم كلذو «لسانتلا ماود هب ىذلا رمألا موقيل ةفصلا هذه هيف تقلخ

 «تافآلا نم هريغو دربلاو رحلا كلذ اهيقيل ربولاو رعشلا مئاهبلا داسجأ تيسك فيك رظنا

 كلذ ريغب اهنم ناك امو «ءافحلا نم كلذ اهيقيل رفاوحلاو فالظألا ىلع اهمئاوق تلمحو

 الو فكأ الو اهل ناهذأ ال مئاهبلا تناك املو ءهريغ ىف رفاحلا ماقم موقت فافخأ هل تلعج

 اهيلع ةيقاب اهتقلخ ىف اهتوسك تلعج نأب اهب رضي ام ةنؤم تيفك ءلامعألل أيهتت عباصأ

 ريبدتو مهف وذ هنإف .ىمدألا فالخب اهريغب ديدجت الو اهب لادبتسا ىلإ جاتحت الف تيقب ام
 ىلع قلخ هنإف ءةمكح هيفو حالص كلذب هلاغشإ ىف هلو هحرتقي ام لامعأل ةأيهم ءاضعأو

 ىتلا بايسألا تلعجف ءريخلا لعف ىلإ ليمأ رشلا لعف ىلإ وهو رشلاو ريخلا لعفل :اباق
 ةيافكلا ىطعأ ول هنإف هنيد كالهو هداسف هيف امع اهب لغتشيل هيلإ جاتحم وه ام اهب لصحي
 فرصتلو ضرألا ىف اًداسف تاناويحلا مظعأ نم ناكو ءرطبلاو رشألا هكلهأ هلاوحأ لك ىف

 نم ريختي مركم ىمدآلا نإ مث «هتواقش هيف ام ىلإ ةداعسلا هب لانيل قولخم وه ىذلا هلقعب
 لمجتيو اهب نيزتيو ءاش ام اهنم علخيو ءءاش ام اهنم سبليف ء ءاش ام سبالملا بورض

 هبرق بحيو هبحصي نم نيع ىف هءاهبو هلامجو هتنيز اهب لمكيو ءاشي امب اهنم ذذلتيو
 مئاهبلا فالخب هل ةماركلاو هيلع ةمعنلا باب نم اذهو .ءهسفن شعنيو هتحئار كلذب بيطيو

 ىراوت اهنإف «ىراربلا ىف شوحولاو مئاهبلا هللا مهلأ اميف رظنا ءهلك اذه نع ةينغ اهنإف
 بجتحي عضوم ىلإ هسفنب ىراوت توملاب اهنم سحأ امف مهاتوم سانلا ىراوي امك اهسفنأ
 مل اًئيش اهنم تبلط ول كنإف « اهريغو شوحولاو عابسلا ثثج نيأف الإو تومي ىتح هيف
 نأل «دعبي مل سنإلا نم رثكأ اهنإ لئاق لاقول لبءاهتلقل اهرمأ ىفخيف ةليلق تسيلو هدجت

 بورضو بائذو ريزانخو ليإو لعوو ريم_حو رقبو عابضو عابس نم تألتما دق ىراحصلا
 ىف فائنصألا هذهو ءهددع ىصحتي ال امم كلذ ريغو ريطلا نم فانصأو تارشحلاو ماوهلا نم

 نأ اهتداع هب هّللا ىرجأ ىذلاو ءةدوجو م ممر اهل ىري الو اهنم توميو اهنم قلخي موي لك

 اذه رظناف ءاهيف تومتف ةيفخ اهعض وم ىلإ تتأ توملاب تسحأ اذإف ءاهنكامأ ىف نوكت
 .ركفلاب مدآ ىنبل صخشو هيلع ترطف م: اهثثج نفد ىف فانصألا هذه هل تمهلأ ىذلا رمآلا

 . ىورتلاو



 اًطئانح مدصت الف اهيدي نيب ام رظنتل اهمامأ ةصخاش اهنيعأ قلخ فيك باودلا لمأت

 ةبقاعب ةلهاج ىهو هنع اهسفن تدعبأو هنم ترفن كلذ نم تبرق اذإو ءةرفح ىف ىدرتت الو

 رظنا مث ؟اهب عفتتيل اهتمالسو اهحالص دارأ كلذ ىلع اهلبج ىذلا سيلأ «هنم اهقحلي ام

 ناسنإلا مفك لعج ولو . ىعرلاو فلعلا لين نم نكمتتل مطخلا لفسأ ىلإ اًقوشم اهمف ىلاإ

 تمهلأف ءاهنم برق ام اهب مصقتل ةلفجحلاب تنيعأو ضرألا نم اًئيش لوانتت نأ عطتست مل
 زمي فيك مئاهبلا نم ناك ام رظنا «ءحالصالو هيف اهل ءاذغال ام كرتو اهحالص هيف ام مصق

 ىلع ناك ام اهبرش ىف ام اهب عفدي همف لوح تارعش هيف تقلخ فيكو ءازم هبرش ىف ءاملا

 برشي ىتح ءاملا نع ردكلا هب عفدي اًمكيرحت اهكرحيو شيشحلاو ىذقلا نم ءاملا هجو

 ةميهبلا بنذ ىلإ رظنا مث ءناسنإلا مف ماقم تارعشلا هذه اهل موقتفءهوفص

 اهجرف ىلع ءاطغلا ةلزنمب هنأ هعفانم نمف «رعش هفرط ىف ءاطغ هنأك قلخ فيكو ءهتمكحو

 بابذلا هيبسب عمتجي رضو هيف نوكي اًدبأ اهنطب قرطو اهربد نيب ام نأ اهنمو اهرتسيل اهربدو

 هنأك راصف ءاهبنذ كيرحتب كلذ عفد ىلع تنيعأف ءاهرخؤم ىلع ءاّضيأ عمتجيو ضوعبلاو

 ىف ام هب درطتف اهسأرب فطعت اهنإ مث ءاهب رضي ام اهنع درطتو اهب بذت اهدي ىف ةيدم
 عقو اذإ بابذلا نأ كلذو ءةصتخم ةكرحب تنيعأ اًضيأ ةبادلا نإ مث اًضيأ بابذلا نم اهمدقم

 هب درطت اًكيرحت اهدلج نم عضرملا كلذ تكرح اهينذو اهسأر نم ةديعب عضاوم ىف اهيلع
 .نيديب عفتني ال اميف ةمكحلا بيجع نم كلذو .اهنع هريغو بابدلا

 ىلعاهمايق ناك ال اهنأل ةرسيو ةنمي هكيرحتب حيرتست ةبادلا نأ اًضيأ هيف ةمكحلا نمو

 ةعفنم اهبنذ كيرحت ىف اهل لعجف ءفرصتلاو اهندبل لمحلاب اًضيأ اهادي تلغتشا عبرأ

 نأ هيف ةمكحلا نمو ءاهل ضرعي امب اهملأ لوطي ال ىتح هتكرح ةعرسب تنيعأو .ةحارو
 ىلع نومهأ اًئيش دجت الف .هريغ وأ نيط ىف تلحو وأ ةاوهم وأ ةكرب ىف تعقو اذإ ةميهبلا

 ىلع بلقني نأ اهلمح ىلع فيحخ اذإ كلذ نمو ءاهبنذب عفرلا نم هنم اهصالخو اهضوهن

 اهكسم نوكيف ءاههجو ىلع بكنتف اهسأر اهقبسيل وأ بوبصم ناكم نم اهطوبه دنع اهتبقر

 ىلإ اهيلع هنم فيخ امم اهتمالسو اهريس لادتعا ىلع اهنيعيو اهل دعي عضاوملا هذه ىف اهبنذب
 .ميلعلا ميكحلا الإ اهملعي ال حلاصم نم كلذ ريغ

 فلعلا لوانت ىف ديلا ماقم موقي هنإف ريبدتلاو ةمكحلا هيف امو «ليفلا رفشم ىلإ رظنا

 قنع هل لعجي مل ذإ ضرألا ىف اًئيش لوانتي نأ عاطتسا ام كلذ الولف ءهمف ىلإ هلاصيإو

 ام هب لوانتيف هدمب موطرخلا اذه هل لعج قلخلا اذه ىف قنعلا مدع املف.«ماعنألا رئاسك هدمي

 همف ىلإ ءاملا هيف لمحي ءاعو موطرخلا اذه لعج فيك رظنا ءريبخلا فيطللا ناحبسف هجاتحي

 ىلإ رظنا ءهيلع بكار وه نم لواني وأ هرهظ ىلع دارأ ام اهب لمحي هلآو هنم سفنتي ارخنمو



 حا 77 تسب سطببعلبح  ىلازفلامامإلا لاس ةعومجحمم بج

 كلت نم اهتوق كردتل ًاليوط اًقنع اهل قلخ ةقهاش ضاير ىف اهّوُشنم ناك امل ةفارزلا ىلخ

 .راجشألا

 :امهاذحإ نيتهوف هل لعج ضرألا ىف اًنيِب هل رفح اذإ هنإف بلعثلا قلخ ىف لمأت

 نإف ءهتيب ىف ضرألا ىف عضاوم قفريو بلط نإ اهنم برهي : ىرخألاو ءاهنم فرصني

 ذفانملا ريخخ نم جرخف ءاهقفر ىتلا عضاوملا ىف هسأرب برض ةحوتفملا عضاوملا نم بلط
 ةلمجو «هسفن ةنايصل هتلبج ىف ىلاعتو كرابت هللا قلخ ام رظنا ءاهتحم ىتلا عضاوملا ىهو

 عفتني هنم ناك امف .قلخلاو عابطلا فلتخم هقلخ ىلاعتو كرابت هللا نأ : ناويحلا ىف لوقلا

 هلعج لمحلل هنم لعج امو .ءتابنلا هتوق لعجو ليلذتلاو دايقنالا هيف قلخ هلكأب سانلا

 بضغ اذ هنم ناك امو «لمحلا هنم أيهتي روص ىلع ًآالعفنم اًداقنم بضغلا ليلق عبطلا ئداه

 هديصب دابعلا نيعتسيل ميلعتلل لوبقلا اذه هيف قلخ مظن اذإ ميظنتلل لباق هنأ الإ رشو

 هب صوصخم مهف وذ هنإف ليفلا كلذ ةلمج نمو ءاهركذ مدقت دق تالاب نيعأو هتسارحو

 هنأ الإ رشو بضغ هل ام اهنمو «بورحلاو لمحلا ىف هب ناعتسيف ملعتلاو سنأتلل لباق وهو
 «سنأتلاو ةفلإلا نم هيف امل عافتنا هب سانلل ام ريطلا نمو «ةرهلاك هتعفمل ناسنإلاب سنأتم

 «كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ ةعرسب رابخإلا ىف هببسب لغشف هعضوم فلأي مامحلا كلذ نمف

 ٠ نإف «ىزابلا كلذ نمو ءهب عفتني ماعط هنم نوكيف لسنلا ريثك ىلاعتو هناحبس هللا هلعجو

 لعج هديصب عفتني هنأ هللا ملع امل هنأ الإ اًئيابم هعبط ىف ناك نإو «سنأتلا ىلإ لقتنت هعابط

 امو .ديصلا تقو هباحصأ قفاوي ام لمعي ىقبو هتداع نع جرخ ىتح ميظنتلل لوبقلا ىف

 .ملع امت رثكأ ىلاعت هللا قلخ ىف مكحلا نم ىفخ

 لمنلاو لحنلا قلخ ةمكح ىف باب
 كلدريغو بايدلاورملا دودو توبكنعلاو

 مَمأ الإ هّيحاتجب ريطي رئاط الو ضرألا يف ةّباد نم امو :ىلاعتو هئاحبس هللا لاق
 4 : ماعنألا] هي نورشحي مهبر ىلإ م ” ءيش نم باَتكْلا يف اَنْطَرَف ام مُكَلاَممَ

 كلذ ىلع مهنواعتو اهتوق عمج - ىف اهداشتحا ىف هل تمهلأامو لمنلا ىلإ رظنا

 كلذ بلقت ىف تمهلأو ءدرب وأ رح ببسب فرصتلاو جورخلا نع اهزجع تقول هدادعإو

 لمح نع اهضعب زجع اذإ كلذ ىف اهارت ىتح بقاوعلا فرعي نم دنع نكي مل ام مزحلا نم
 ىلع سانلا نواعتي امك لقتلا ىلع ةنواعتم تراصف هيف رخآ هناعأ هب دهج وأ هلمح ام
 كلذ ىف ئدتبت ضرألا ىف تويب رفح تمهلأ اهنإ مث 5 .نواعتلاب الإ متي ال ىذلا لمعلا

 نمف ضرألا ةوادنب تبني نأ ةيشخ همسقتف اهتوق هنم 0 بحلا ىلإ دصقتو اهبارت جارخإب



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعوميجمب تحسس سس سس عسا 7 دج

 ىتح ههترشنف هتجرخأ للب بلا باصأ اذإ مث «ميحرلا نمحرلا الإ اهتلبج ىف اذه قلخ
 .اهقرغي نأ ليسلا نم اًقوخ ضرألا نم الع اميف الإ تويبلا ذختت ال اهنإ مث ءفجي

 لعج هناحبس ىرابلا نإف ؛مكت-او بئاجعلا نم هيلإ تمهلأ امو لحنلا ىلإرظنا مث

 سيئر هعبتت ىذلا سيئرلا عم رهظ نإف ءاهتاوقأ نم هلوانت اميف هب ىدتهتو هعبتت اًسيئر اهل
 اذإ امهنأل «قارتفالا فوخ وهو ةرهاظ ةحلصمل كلذو .رخآلا امهدحأ لتق هسنج نمرخآ

 ىعرت نأ تمهلأ اهنإ مث ءامهفلخ لحنلا قرتفا اّجف امهنم دحاو لك كلسو نيريمأ اناك

 نم هيف ام ريخستلا اذه نم ملعف لسع اهفاوجأ ىف ليحتسيف راهزألا ىلع نم تابوطر

 دابعلل ذالمو ءاذغ هيفو «ىلاعتو هناحبس ربخأ امك سانلل ءافش هبف بارش نم دابعلا حلاصم

 ىذلا نبللا نم لضفي ام لثم ىهف .مدآ ىنب عفانل تلعج ةميظع تالضف تاوقأ نم هيفو

 هب عفتني ام ةرثكلاو ةكربلا نم هيفف «كلذ نم لضف امو اهتاوقأو مئاهبلا دالوأ حلاصمل قلخ

 دا 5 الف «هظفحتو لسعلا هيف ىعوتل اهلجرأ ىف عمشلا نم لحنلا هلمحت ام رظنا مث «سانلا

 اهل ه ىف له :ةبابذلا هذه ىف رظناف حانجألا ىف عمشلا نم لسعلل ظفحأ ءاععو دجت

 ةليوط دم لسعلا ظفح تبتر ثيحب ةفرعملا نم اهدنع وأ لسعلا عم عمشلا عمج اهتردقو

 مث ءاهيف دسفي الو هظفحت ىتلا عضاوملا ىف رجشلاو لابجلا ىف هتنايصو عمشلا ىف هرارقتساب

 لضفيو اهتوقب موقي ام تلمح دقو ءاهنكامأ ىلإ ةيشع اهعوجرو اهيعرل راهن اهجورخل رظنا
 «لسعلا نم اهفاوجأ نم هيقلت ال ظفاح اهئانب ىف ةمكحلا نم اهتويب بيترت ىف اهلو ءاهنع
 هللا درفنا امم اذه ريغ اهيفو «لسعلا عضاوم نع اًدعابم اهزارب اهيف لعجت ىرخأ ةهج اهلو

 . هملعي

 ةبوطر اهدسح ىف قلخ هللا نإف «ةمكحلا نم اهيف قلخ امو توبكنعلا ىلإ رظنا
 نم اهءاذغ هللا لعجو ءاهدسج نم قولخم وهف اهديصل اًكرشو هنكستل اًئيباهنم جسنت

 لثم اًدبأ هبصنتف ةروكذملا ةبوطرلا كلت قلخ ىلإو ءاهدسج ميوقت ىلإ فرصني اهتاوقأ
 طويخ نم كرشللو ءاهصخش بيغي ثيحب اهتيب ةعس نوكتو اهتيب كرشلا نكر ىفو كرشلا
 عقو كلذ نم اًديش نأ تسحأ اذإف .كلذ هبشأ امو سومانلاو بابذلا لجرأ ىلع فتلت قاقر

 اهل رسيتي امب تاتقنف اهتيب ىلإ تعجرو هيلع ةطاتحم هتذخأو ةعرسب هيلإ تجرخ اهكرش ىف
 تقو ىلإ هتكرتو هنلكش تقولا كلذ ىف ةينغتسم تناك نإو «تاناويحلا كلت ةيوطر نم

 هقلمام كلذ كلف ةاهبرك لوصف تاينألا نه ايف هللا: هعلاط يظلاتا راكد

 .اذهت ربدملا وه هللا نأ ملعتلو اهتوق لينلو اهحالصإل كلذ لك «ةليحلاو ةركفلاب ناسنإلا
 هللا ركذتو اهنم ريحتي ىتلا ءايشألا نم هيف قلخ امو ءزقلا دود بئاجعلا نم رظنا مث

 ىذلا ناويحلا اذه نإف ءهعفانمو ناسنإلا ةحلصم درجمل قلخ دودلا اذه نإف ءاهتيؤر دنع



 زللاك اذوهدانع نمح اذإ سه وضع رزحلا روش نأ كلذو «نيرتللا هنت نم قلخي

 همسج رفحي ىتح هنم ىعري لازي الف ءهنم ىذغتيف توتلا قرو ىلع دودلا اذه عضويف

 ريرخلا ةزوج دوعتو همسج ىنفي ىتح كلذك لازي الف «ريرحلا ةزوج هسفن لزغ ىلإ ثعبليف
 سنجلا اذه ظفح دارأ امل هناحبس ىرابلا نإف رظنا مث «هيف هايح ال ايم مسج وه ريصيو

 ريغص رئاط ةروص ىلإ هللا هبلقي مسجلا كلذ ىفعيو ريرحلا لزغ نم ىهعكي امدنعف هلسن ءاقبب

 زيمتي ال دحاو سنج نيعلا ىأر ىف وهو هريغ وأ طاسب ىلع عمجيف لحنلا ةروص نم بيرق

 لبحتف اهرهظ ىلع ةظحلا ميقيو ىثنألا رهظ ىلع هنم ركذلا ولعيف ؛ىشنألا نم ركذلا هنم
 لصح دق ذإ عافتنا اهب ىقبي الف بهذيف ريطي مث «ًالوأ نضح ىذلا رزبلا كلذ لثم اهتقول

 .هنم بتري ىتح قرولا كلذ نم ىعرلا اهمهلأ نم رظناف .رزبلا كلذ وهو دوصقملا اهنم

 بلقو ةحنجأ اهل ىبر نمو «هتلزغ اميف ىنفت ىتح ًريرح اهداسجأ لزغ ىلإ اهمهلأ نمو
 ىلع تيقب ولو ءاهلسانتل ىثنألاو ركذلا عامتجا اهيف نكمت ةئيه ىلع تراص ىتح اهتروص
 هناحبس ىرابلا هرسي ام رلذنا مث ءعامتجالا اذه الو لسانت اهنم تأي مل ىلوألا اهتروص

 ةريثك لاومأ هنم نوكي ىتح مدآ ىنب نم هلمعي نم ىلع ةدودلا هذه هتلزغ ام لمع نم
 هيف رهظأ امو فيطللا ناويحلا اذه ىف بيجعلا ريخستلا اذه رظناو .ةنيزو ةميظع سبالمو
 تايآلاو ناهربلا نم هيف لعجامو ءرابتعالا ميظعو لعفلا بيجعو عنصلا عيدب نم هناحبس

 . ميظعلا ىلعلا وه الإ هلإ ال هناحبس تافرلا ماظعلا ةداعإو تاومألا ثعب ىلع

 ىلإ اهب عرست ةحنجأب تقلخ اهنإف ءاهتوق لين ىف هب تنيعأ امو ةبابذلا رظنا مث

 ىلع دمتعت لجرأ ةتس اهل قلخو اهب رضيو اهكلهي امع اهب برهتو اهتوق هيف لانت عضوم

 .اهتحنجأ ةقرل كلذو ءامهيلت نيذللا نيلجرلاب هتححسم راثع اهباصأ نإف ؛«نيتنثا لضفتو عبرأ

 امو ناويحلا اذه لعجو ءاهسأر نع ناتزراب امنهنأل «بادهلا امهل ىقلخي مل اهينيع نألو

 ىرابلا مهفرعيل مه شيع .«يلع صغنيو اًمئاد مهيلع عقو مدآ ىنبب قلعتي امم هارجم ىرج

 ةمكحلا هرجو نم هجو وهو اهقارف رمأ نوهيو مهدنع رغصت ىتح ايندلا ناوه هناحبس

 ىلع ىقبيو «هب كارح ال دامج هنأك دوعي هسملت امدنع ريغصلا ناويحلا نم ريثك لمأت 3

 مدع ىسلع هتئيه تلد اذإ داطصيام نأل الإ كلذ لهو « يشميو كرحتي مث «ةعاس كلذ

 داطصي امدنع باقعلا لمأت .ةراجحلا رئاس كرتت امك كرت دامجلاب اهيبش ناك اذإف «هتايح

 اذإ ىتح هبلاخم ىف اهب دعصيف ءهلكأل اعضوم اهيف دجي الو ء«رجح اهنأك اهدجي ةافحلسلا

 اهيلع طق سيف ةعقولا اهمشهتف اهلسرأو ةراجح وأ لبج ىلع اهب لدتعا ضرألا نم دعبأ

 . ةيور الو لقع ريغ نم هتوق لين ىف قيرطلا مهلأ فيك رظناف .اهلكأيف



 تح ىسلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تسلل بسم (. مثتج

 ملعي هنأك ىتح هسفن ةنايصل رذحلا هعبط ىف قلخ اًهوركم ناك امل بارغلا ىلإ رظنا

 ىثنألاب هلافتحا لقو هخارف نرصل هشع ءافخإ ىف لايتحالا مهلأو ءهدصقي نميف بيغلا

 ةلاجو نادت اننأ اذيف «ىثنأ عم اًعمتجم ىري نأ لق كلذلو ردح داك نع لها نأ ةيقغ

 مد نم لكأيو اهروهظ ىلع فقيف كلذ فالخ ىلع مئاهبلا عم هارتو ةنطفو لقع هل نم عم

 نفد عبشو هنم لكأو هتوق نم اًئيش دجو اذإو ءاهزربت تقو باودلا ثاووأ نمو ءريعبلا

 هنأل هللا الإ بيجعلا ريبدتلا اذهب هريدو هعبط ىف اذه قلخخ امفءرخآ اّنقو هدواعي ىتح هيقاب

 يور الورل لقع ذل

 .ىف تظفحو اهيلاعتو اهناريط ةوقب اهسفن تظفح ةهوركم تناك امل ةأدحلا ىلإ رظنا

 هوحن طحنتف وجلا ىف اهولع عم ضرألا ىف هب تاتقت ام ىرت اهنإف ءاهرصب ةوقب اهتوق رمأ

 نم سانلا نم هفطخت ام فطغتف ربدم وه نمو «لبقم وه نم ةفرعم تمهلأو «.ةعرسب
 هذه نم اهؤاذغ ناك امل تنيعأو ءهيديب لبقتسملا اهعنمي الثل اهلبقتسي ام فطخت الو .مهئارو

 ربدملا ناحيسف « هعفرت ام اهئم طقسي داكي ال رينانسلا اهنأك بلاخم اهل تلعج نأب هوجولا

 . ميكحلا

 ناكو ءهتضهن ىف اًئيطب قلخ هنإف «ريبدتلا نم هيف امو ءابرح ىمسملا ناويحلا ىلإ رظنا
 ةكرح ريغ نم ةهج لكل رودت هانيع تقلخف «ةبيجع ةروص ىلع قلخف ءهتوق نم هل دب ال
 هنأ وهو نوكسلا عم ىطعأ مث «ناويحلا نم سيل هنأك اًدماج ىقبيو هيلإ دصق الو هدسج ىف

 ام هنم برق اذإ مث ءاهنولب هنول طلتخي داكي ىتح اهيلع نوكي ىتلا رجشلا نول ىف لكشتي
 ىلع دوعي مث «قربلا قوفخ ةعرسب كلذ فطخيف هناسل جرخأ هريغ وأ بابذ نم هداطصي

 ةثالثب هنع دعب ام هب قحليل داتعملا فالخي هناسل هللا لعجو «ةرجشلا نم ءزج هنأك هتلاح

 لكش هفيخيو هعيري أم ىأر اذإو «ةفاسملا هذه ىلع هب داطصي ام هل رخس دقف ءهوحن وأ رابشأ

 تقلخ ىتلا ءايشألا هذه رظناف . ههركيو ناويحلا نم داطصي نم هنم درفني لكشو ةئيه ىلع

 تاتقي اميف قفرلاو ةليحلا نم ىطعأ امو بابذلا عبس ىمسي ىذلا ناويحلا ىلإ رظنا
 ال دامج وأ تيم هنأك ىتح اًبلم دكريف هنم اًبيرق عقو دق بابذلاب سحي هدجت كنإف هب

 راص اذإ ىتح هرفني ال ىتح اًقيقد اًبيبد هنم بد نأمطا دق بابذلا نأ سحأ اذإف ءهب كارح

 نأ ةيشخ هلك هدسجب هيلع لمتشا هذخأ اذإف .هذخاف هيلع بثو هبثوب هلاني ثيحب هنم اًبيرق
 هنم ىذغتيف هيلع لبقيف هتكرح نالطبب سحي ىتح هيلع اًمضباق لازي الف بابذلا هنم صلختي
 ئرايلا هناحيسف هقزر لجأ نم ةقولخم ىه وأ هلعف نم ةليحلا هذه ىلإ رظناف همئالي امب

 . ميكحلا



 ىف لثملا اهب برضو اهردق رغصأو اهتوق هللا نهوأ ىذلا ضوعبلاو رذلا ىلإ رظنا

 رصبو اهيلع دمتعت لجرو هب ريطت حانج نم اهحالص هيف امع اًصقت هيف دجت له .هباتك

 نأ نكمي له رظناو .هتلضق جارخإو اهئاذغ مضهل ةلآو اهتوق هيق لانت اعضوم هب دصقت

 نم هتلضف هجارخإو ءدحاو لحم ريغ ىف توقلا نوكي نأ نكمي لهو توق ريغ نم شيعي
 ملعلا اهعدوتساو اهءاضعأ ردقو اهاوسف ءميكحلا زيزعلا اهربد فيك رظنا مث ءذفتم ريغ

 ةضوعب ىهف :ةغلابلا هتمكحو هتردقو هملع ىلع ليلد هلكو ءاهراضمو اهعقانمب ةفرعملاو

 نم مهتود نمف «ةكئالملا نم ضرألاو تاومسللا لهأ نأ ولف اذه عمو .ءرظنلا ىف ترغص

 نسحو اهءازجأ هناحبس قلاخلا مسق فيك اوفرعي نأ اودارأ نيعمجأ قلخلا رئاسو نيملاعلا

 ملع مدع ىلع مهنم زجعلا رظنمل ًارهاظت الإ كلذ ىلع اوردق امل اهئاضعأ ىف اهتروص لادتعا

 دلجلا نيب ام نأ تفرع ىتح اهتفرعم تبكر فيك اوركفت مث اوعمتجا ولو .ربخلا ةقيقح

 اهتمه فيكو همعطت هصم ىلع مدت مل هب اهتفرعم الولو ءاهؤاذغ هنم ىذلا وهو امد محللاو
 قرخ فيكو ءاهءاذغ هيف نأ اهبر اهمهلأ ىذلا عضوملا ىلإ ريطت نأ اهب تدصق ىتلا

 ةيراه تلو اذإ رارقلا ىف اهتاجن نأ تفرع فيكو اهدصقي نم سح تعمس فيكو ءاهعمس

 الإ اهرمأ ىف اودادزا ام ءاهوءّزج ولو ءنوعمجأ قئالخلا اهنم كلذ كردي نلف اهدصق نم

 هتاقولخم عيمجي كنظ امف ةضوعب ىف ةردقلاو ةمكحلا هذهف «ةفرعملا نع ادعبو ىمع

 .اًريبك ولع ىلاعتو هناحبس

 مكحلا نم اهفلخ نمضتامو كمسلا قلخ ةمكح ىف باب

 6 :لحدلا) 4 ايِرَط اَمَخ هنم اولكأتل رحبلا رَخَس يذلا وهو ل: ىلاعت هللا لاق

 د فلتخملا ناويحلا نم راهنألاو راحبلا ىف ىلاعت هللا قلخ امب ربتعاو رظنا
 هل قلخي مل ءاملا ىف هنكسم لعج امل ىلاعت هنإفق «تاتيبلا تايآلا نم هيف امو. ءلاكشألاو

 ناكم هل تقلخو «.ءاملا ةحل ىف سمغتم وهو ىشمتي ال هنأل «هئر هيق قلخي ملو مئاوق

 ةلخادتم ةوسك هدلج اسكو «ءاش ثيحاهب ريسيف هبناج نم اهكرحي دادش ةحتجأ مئاوقلا

 نم هل قلخي مل امو «هيذؤي امو هيلع ىدتعي ام هيقتتل عرد اهنأك ةصارتم همحل فلاخت ةبلص
 هل اًنقتم اًظيلغ اًدلج هل قلخ هرهاظ ىلع قولخملا لخادتملا رشقلا ىهو ةوسكلا كلت كمسلا

 هتوق لين ىلع كلذب نيعتسيل اًمشو اًعمسو ًارصب هل قلخو ءهريغل ةوسكلا كلت ماقعم

 .هيكؤي امم برهلاو

 ملع املو ءهرضي امم برهلاو توقلا ليت ىق هبساني ام رحبلا رعق ىف ىطعأ فيكرظناو
 هنم لمحلا لعجي ملو «لمحي هفانصأ رثكأ لعجو .هرثك ضعبل ءاذغ هضعب نأ هناحبس هّللا



 ىف قلخي ادحاو اًسنج ىثنألاو ركذلا لعج لب ءربلا ناويحك ركذلا نود ىثنآلاب ًصوصخم

 نم قلخيف ءهرصحني ال ددع ىلع ةلمتشم ةعمتجم ةعيرذ مولعم تقو ىف ةدحاو ةرم اهنوطب

 قلخي رخآ سنج نمو سنجلا نم اًئوح ةزرب لك نم كلذو ءىصحي ال اًددع دحاو توج

 دلاوتي فنص هنمو «ةدحاو ةعفد رصحنت ال اًدادعأ اهنم قلخيف دلاوت ريغب اهريغو راهنألا ىف

 امهلكاشامو حاسمتلاو ةافحلسلا لثم نالجرو نادي هل قلخي سنجلا اذهو ىثالاو ركذلاب

 وسما نم دعو ةضب لك نب جرخت ليعشلا زارت نضيسلا نقف اذإف 4 مي اهكت دلوع

 هرزب نم جرخي ام نضحي نأ نكمي ال رحبلا ىف كمسلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا ملع املو
 ءاقلإ دنع ءاضعألا نم جاتحي ام عيمج هيف دجيف دلوي امدنع هعيمج رزب ىف حورلا ىقلأ

 ثيح فطللاو ةمكحلا هذه رظناف ءهقلخ لامك ىف دحأ ىلإ رقتفي الو لقتسيف هيف حورلا

 كلذ نع اًينغتسم هسفنب ًالقتسم هلعج ةتبلا هتنوعم الو هتيبرت الو رحبلا ىف هتناضح نكمي مل
 ءاريثك ناك كلذلف ريطلاو مدآ ىنبل اًنوقو هسنج توق هنم نأل ءهرثك هناحبس هللا نإ مث ءهلك

 هبنذ ةكرح ىلإ رظناو ناويحلا نم هريغك ةلآ هل نكت مل نإو هتكرح ةعرس ىلإ رظنا مث

 تقلخو ءاهريس ىف اهلجرب ةنيفسلا لدتعت امك هريس ىف كلذب لدتعي فيكو .هماسقناو

 هماظع ىلإ رظناو «بكرملا ةلزنم وهف هريس ىف اًضيأ امهب لدتعيل هيبناج نم اًحاولأ هشايرأ
 مظعلا ةروص نم هب قيلي ام هنم عضوم لك ىفف ءاهيلع ىنبي دمعلا لثم تقلخ فيك
 نم جرخيو هتوق وه ىذلا ىفاجلا مظعلا دتمب بكرملا ءاشنإك وهف ءوضعلا كلذل لكاشملا

 ىلإ رظناو .هماوق هبو رمألا نم هيلإ جاتحي سأرلا ماظعو رهظلاو نطبلا ىقارم ىلإ عالضأ
 ىتح نانسألا ةرثكو ةضهنلا ةوقو محللا ةبالصل هتوق لين ىلع نيعأ فيك ؟رساك هنم ناك ام

 . غضملا نع هيزجت ةدحاولا ةضعلا نوكت هنانسأ رثكل هنأ

 نوزلحلاو فدصلا فانصأ لثم ةكرحلا ليلق اًفيعض رحبلا ىف هللا قلخ ام ىلإ رظنا

 لعجو ؛هظفحيو هنوصيل ماخرلاك بلص وه ىذلا نصحلا كلذ هيلع قلخ نأب ظفح فيك

 فانصأ ضعب تيبب رض امبرو .نوكي ام معنأ اًمعان هدسج ىلوي ام لعجو ءانكسو اًنيِب هل

 نكمي ال ةحوتفم زئاحم ىف تقلخ هنم فانصأو «ةتبلا عمطم هيف نوكي ال ىتح نوزلحلا

 .ىطغم ةراجحلاو لابجلا نم اهل هللا لعجف ءاهكلسم قيضي الو اهقلغتل اهسفنل اهتنايص

 اًنوق اهل لعجو دهجلا ةياغب الإ اهجارخإ عاطتسيالف لبحلا ىف اهب قصتلت اًيابسأ اهل لعجو
 . كلذب اهتايح ىتأتت لبحلا ةيوطر نم

 هيذؤي امب سحأ اذإف «ىعري هسأر جرخي هنإف بكوك هنأك هتيب ىذلا نوزلحلا امأو

 رظناف ةلمجلاب هرثأ بيغيف هتيب ةبالص نم برقي بلص عباطب هيلع متخو هتيب ىف هسأر لخدأ
 ماكآلا ىف امو راحبلا ىف امل ظفاح هللا نأ ملعاو .اًئيش لمهي مل هللا نأو فطللا اذه

 .ىده مث هقلخ ءىش لك ىطعأ ىذلا كرابتف .لابجلاو



 قلخو ؛قامعألا ىف اًحلاو اهنم ريغصلا ربلا برق ىعري كمسلا نم عاونأ ىلإ رظناو

 ىف نبللا قلخي امك هئاذغ ةلضف نم هيف هل قلخي وهو ربح هنأك اًمِبص هفوج ىف هللا

 هسفنل ةياقو هل كلذ هللا لعف ءاملا رييغت نم هقيرط فيك الو بهذ فيك فرعي الف ريغت

 ةحنجأب نيعأ كمسلا نم رخآ عون ىلإ رظنا .اهقلاخ الإ اهملعي ال ىرخأ حلاصم هيف لعفو

 نمل رهظي ءاملا هجو نم ءاوهلا ىف عضوم ىلإ عضوم نم اهب لقتني شافخلا ةحنجأ لثم
 ام اريثكو فيعض كمسلا عاونأ نم رخآ عون ىلإ رظنا .ربلا رويط نم هنأ كلذ فرعيال

 حورلا هيفو هذخأي نم دي هنم تبرتقا اذإ هنوصت ةيصاخ هيف هللا لعجو «راهنألا ىف نوكي

 مكح بئاجعب بتكلا تكلم ولف «ءابينللا كلذب هذخأ نع هلصاق زجعيف ديلاو ندبيلا ردخت

 عون لك ىف روكذملا وه امو اهلامكتسا نع رشبلا زجعو بتكلا تألتمال دحاو قلخ ىف هللا

 . ميظعرمأ ىلإ ريشي هيبنت

 تابنلا قلخ ةمكح يف باب
 ٍىلاعت هللا ةمكح بئاجع نم هيفامو

 هب اتبنأف ام ءامّسلا نم مُكَل لزنأو ضرألاو تاومّسلا ٍقلَخ نم : ىلاعت هللا لاق

 +: :لمتلا) 4 ولدي موف مه لب هللا عم هَ اهرجَش اوني نأ محل ناك ام ةَجْهَب تاذ قنا

 0 هرظن ىف امو تابنلا نم ضرألا هجو ىلعام ىلإ كددسو هللا كقفو رظنا

 ىلإ رظنا مث «ضرألا رظانم نم ءىش اهل دعي ال ىتلا هتراضنو هتجهبو هرظنم نسح ىف
 هيف قلخو ءيصحت ال ىتلا برآملاو حئاورلاو معاطملاو عفانملا بورض نم هيف ئرابلا لعج

 اهنم نايتإلاو هكفتلاو ءاذغلل رامثلا لعجو «تابنلا عاونأ ظفحل اًقولخم ىونلاو بحلا

 نم كلذ ريغلو نفسلا ءاشنإو ةرامعلل باشخألاو ؛دوقولل بطحلاو ؛ىعرلاو فلعلل

 عومصلاو عورفلاو قورعلاو لوصألاو راهزألاو قرولاو ءاهدادعت لوطي ىتتلا لامعألا

 نكي ملو ضرألا نم ةعومجم رامثلا تدجو ول تيأرأ . ىصحت ال حلاصملا نم بورضل
 بطحلاو باشخألا مدع ىف للخلا نم لصحي ناك ام اهل ةلماحلا قوسلا اذه ىلع تبنت

 هللا لعج ام رظنا مث اهب هكفتلاو تارمشلاب ءاذغلا دجو نإو «معفانملا رئاسو فلعلاب نايتإلاو

 ةمكحلاو «لقأو كلذ نم رثكأو ةبح ةئام فلخت ةدحاولا ةبحلا تراص ىتح تاكربلا نم اهيف

 ىف كلذو «تاعارزلاو ةمهملا رومألل رخدا لضف امو تايتقالا لوصح اهتكربو اهتدايز ىف
 ىلإ هج توت رتقم ةليقفو ةتوردنمبا اهعرذتلا نم اهلعا قطغاف :ةلي ةرامغ دازآ:تالمتك لان
 رجشلا كلذكو «دابعلا اهب حلصأو دالبلا اهب هللا معأ ىتلا ةمكحلا ىه هذهف «مهعرز كاردإ



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجب حس سس م (غ(  حبح

 لفات نوكل قبلا نقلا هتعارلا فترك قسااين رش تاستسو رك وقتل
 الولو .هعاطقنا نمؤيو هسنج موديف سرغيو رخدي ام لضفيو مهبرآم ىق هنوفرصيو دابعلا

 . فلخي ام دجوي الف عطقني ةحئاج هتباصأ ام ناكل هفلخي ام ءاقبو هومن

 دتشت نأ ىلإ اهنوصتل طئارنلا هبشت ةيعوأ ىف جرخت اهنإف بوبحلا هذه ىف لمأت
 نم جرخي هنإف «بوبخلا نم هبشأ امو رزبلا امأق «نيتجلا ىلع ةميشبلا قلفعت امك مكحتستو

 هذهب بوبحخلا تنصح فيك رظناف .ريطلا نم عتميل ةنسآلا لاثمأ اهسوءر ىلع ةبلص روشق

 ةجاح نأ الإ هتوق اهنم هلاني ناك نإو ءاهب بيصيق اهنم ريطلا نكمتي الئثل تبجحو نوصحلا

 ةجاتحم تناك امل اهنإف تابنلا فانصأو رجشلا قلخ ىف ةمكحلا لمأت . ىلوأو دشأ ىمدآلا

 لصوت تاللآ الو اهب ثعبتت تاكرح اهيف قلخي ملو تاناويحلا ةجاحك مئادلا ءاذغلا ىلإ

 اهب ىذغتتف .«ضرأألا نم ءاملا تذجتل ضرألا ىف ةزوكرم اهلوصأ تلعج اهءاذغ اهيلإ

 اهل ةيبرملا مالاك ضرألا تراصف ءرامثلاو قاروألاو ناصغألا نم اهنم الع امو اهلوصأ

 عضري امك ءاذغلا اهتم .غلبتل مضرت اهتنأكو ءاهل ةمقتلملا هاوفألاك اهقورعو اهلوصأ تراصو

 لك نه بانطألاب دتمي فيك طاطسفلاو ميخلا دمع ىلإ 'ىرت ملأ .اهتاهمأ نم ناويحلا فانصأ

 ضرألا ىف ةرشتنم قورع هل هلك .تابنلا رمأ اذكهف «ليمي الو طقسي الف هتصنم تبثيل بناج
 ىف اميسال «ةيلاعلا راجشألا تبثت مل كلذ الولو ؛هميقتو هكسمتو بناج لك ىلإ ةدتمم
 ىف سانلا ىدتقاو ةعاتصلا ةمكح تقبس فيك قلاخلا ةمكح ىلإ رظناف .ةفصاعلا حايرلا

 قورعلا هبش ةقرولا ىف ىرت كنإف قرولا قلخ لمأتو «هتاعونصم ىف هللا ةمكحب مهلامعأ
 ةجوسنم ظالغلا كلت للختت قئاقد اهنم ءاهضرعو اهلوط ىف ةدتمن ظالغ اهنمف «ةئثوثبم

 ةدم ىف الإ ةدحاو ةرجش قرو نم غرق امل رشيلا ىديأب عنصي ام ناك ول ءاّبيجع اًقيقد اجسن
 ام ةليلقلا ةدملا ىف هنم جرحي فيك رظناف . جالع لوطو تالآ ىلإ هيف جاتحي ناكو «ةليوط

 مث ءهمكحو هتدازإو :ئرايلا ةردق الإ ةكرح الو ةلآ ريغي ىضرألا عاقبو لابجلاو لهسلا ألمي

 قورعتا ةلزنمب ىهو ةداملا هيلإ لصوتو هيقستل هرسأب قرولا للختت فيك قورعلا كلت رظنا

 اهنإف قورعلا نم ظلَغ ام امأو ءهنم وضع لك ىلإ ءاذغلا ليصوتل ناسنإلا ندب ىف ةثوثبملا

 .قزمتيو كهتني الكل اهتوقو اهتبالصي قرولا كسمت

 اإ هماقم موقيل ةرمثلا فوج ىف لعج هنإف ءهيف ةلعلاو ىونلاو مجعلا ىلإ رظنا مث

 ىتش .عضاوم ىف نّرْخي ىلا سيفنلا ئشلاك كلذ راصف «بيس هقاع وأ سرغي ام مدع

 عضوم ىف هنم دجو .ثداح نم عضاوملا ضعي ىف ىذلا ىلع ثدح نإف .هِيلإ ةجاحلا مظعل

 لبق اهيلإ داسفلا حرسو تحروسل هالولو ءاهتقرو رامثلا ةواخر كسمي هتيالص ىف مث ءرخآ

 هللا .قلتخخ ىلإ رظنا مث . حلاصم ىف لمعتسيو هنهدب عفتنيو لكؤي بح اهضعب ىفو ءاهكاردإ



 كلذ ىف امو ءاهيلع جرخت ىتلا ةئيهلاو ةبنعلا نم مجعلا قوفو بطرلا نم ةاونلا قوف ىلاعت
 ةوق نم هيف عدوأ امو ىونلاو بحملا قلخ لمأت مث «دابعلل عاتمتسالاو ةذللاو معطلا نم

 هناحبس هللا الإ هتقيقح ملعي ال رس وهو ناويحلا هنم قلخي ىذلا ءاملا ىف عدوملاك.بئاجعو

 .هحرش لوطي كلذ نم ملع امو

 ببسب هنأ ىتح ةرشق هرهاظ ىف تقلخو ةبالصب ىونلاو بحلا ظفح كفيك رظنا مث
 ءاظوفحم ىقب ةعارزلا تقول رخدا اذإو ءاًعيرس دسفي ال هريغ وأ بارت ىف طقس نإ كلذ

 امدنعو .هظفحي قودنص هل لمع سيفن ءىش ةلزنمب هنطاب ىف امل اًظفاح جراخلا هرشق راصف

 اًنصغ دادزا امكو ءءاوهلا ىف نصغو ىونلا ىف قرع هنم جرخي ىقسيو ضرألا ىف عضوي

 متي ذإ كلذك ىهف نصغلا ىلإ هنم ءاذغلا فرصنيو ةرجشلا لصأ هب ىوقتت اًمرع دادزا

 دعصيو هريغبوأ لقنلاب راسكنالاو ءاوهلاب طوقسلا نع ةظوفحم عورفلا نوكتف اهتوق اهنصغ
 فرصنيف «قحلا نازيمو طسقلاب هناحبس هللا همسقيف ةرجشلا ىلاعأ ىلإ اهروذج ىف ءاملا

 ام قرولا بناوج ىلإ ءاذغلا لاصتال قاروألا ىف ةكبتشملا قورعللو هل حلاص ءاذغ قرولل

 كلذ نم لكل حلاصءاذغ راهزألاو احللاو عامقأللو ءاهل حلاص ءاذغ رامثللو ءاهئاذغب قيلي

 اهناولأو اهتحئارو اهمعطو اهومن رامثلا ىف لمكي ىتح كلذك وهف .هحلصيو هب قيلي ام

 جورخل اًقباس قاروألا جورخ هناحيس هللا لعج فيك رظنا مث ءاهبيطو اهتوالحو ةفلتخملا

 قاروألا تناكف ءءاوهلا دريو سمشلا رحب ررضتت اهجورخ دنع ةفيعض ةرمشلا نآل رامثلا

 اهنع ةرمثلل ىنغ ال ءاوهلاو سمشلا نم ءازجأ لوخدل جرفلا نم اهنيب ام راصو ءاهل ةرتاس

 .داسفلا نم كلذ ريغو نفعلاو نملا نم كلذ اهظفحيف

 ةفلتخم اهلعجو ءراهزألاو رامثلاو راجشألا هناحبس ئرابلا بتر فيك رظنا مل

 .ريقحو ليلجو ريصقو ليوط نيب ام اهلاكشأف .حئاورلاو موعطلاو لاكشألاو ناولألا

 فاصو ديدش ىلإ فلتخم اهنم نول لك مث ءهرضخأو رفصأو ضيبأو رمحأ نيب ام اهناولأو

 تاذيذل تارطع ىلإ اهحئاورو ءرمو هفتو زمو ضماحو ولح نيب ام اهموعطو , طسوتمو
 فشكيو رودصلا حرشي امب هانركذ ام كلذ نم زيزعلا باتكلا حضوأ دقو .تافلتخم

 اهنإف ءاهيلإ رظنلا دنع رسلا نم اهيف هناحبس ئرابلا عدوأ ام رظناف .روتسم لك هنم لمأتملل

 قنورل سوفنلا شعتنتو اهتيؤرب رودصلا حرشنتو اهتدهاشم دنع اهنرد بولقلا نع ىلجت
 «بولقلا هب ىوقت ام اهتمف .ريثأتلا ةفلتخم ىصحت ال عفانم اهيف هناحبس هللا عدوأو ٠ ءاهتجهب

 اهعون ظفحل روزب اهيف قلخو ءاهلوانت دنع ةذيذل ةموعطم اهلعجو «ةايحلا ظفحت ةيذغأ اهنمو

 ةرجشو» لجو زع هلوق ىف ام لمأتو رظنا .اهتراضن تقو لاصفناو اهفافج دنع عرزت

 اميف هناحبس جرخأف . ٠ : نونمؤللا] «نيلكآلل غّبصو نهدلاب تبنت ءانيس روط نم جرخت



 رقفتم ىف ءاينقألا هذه تعم ولو ءضانلل ءافخش هيف ةثاولا اكلت السمع انارتك لخفلا

 رظنا مث .راكفألا ىوذل ةربعلا نم هيف ام رظناف .دابعلا عفقانمل كلذ لكو راهنألا لثم٠تناكل

 ىف ْئرابلا مسق فيكو «ةرجشلا نم ىلعألل ةظفاحلا ةخسارلا قورعلا نم دعاصلا ءاملا ىلإ

 بسانيو اهل حلصي ام لسلا نم هيف امو ءديرجللو اهل حلصي ام رذجلل مكنقف ءةلخنلا ءاذغ

 ةرمثلا لعجو ةرمثلا عم لوصألل ظفاحلا فيللا كلذكو ءاهب قيلي ام ةرمثلل لسريو اهديرج

 نقتم فالغ ىف ةعومجم ضعب قوف اهضعب ةمكارتم ةصارتم اهرمأ لوأ ىف ةفيعض تناك امل

 اهنع قشف «ءءاوهلاو سمشلل زربت نأ تحلص تيوق اذإ ىتح اهريغيو اهدسفي امن اهظفحي

 ام ردق ىلع ءىش دعب اًئيش قرتفي ريصيف ءاهل اًظفاح ناك ىذلا وهو «جيردتلا ىلع اهفالغ

 اد اي يش اب نجم انوكيعي رولكقم اود رق نكت: م ويعلو جاؤيلا ني ةريقلا لوح
 ذئنيح ذتليف اهنم ةدوصقملا ةياغلا غولب ىلإ بيطلاو جضنلا ىف اهارت مث ءدربو رح نم اهأقلي

 عيمج ىف كلذ ربتعاو ءاهل تليه ىتلا برآملا ىف فرصتو .اهراخداب عافتنالا نكميو اهلكأب

 «بلو مهف ىذ لك هب ربتعي ام عنصلا فئاطلو ظفحلا بابسأ نم اهيف ىرت كنإف ءراجشألا

 ىف اًموكرم اًمحش اهيف ىرت كنإفء«ريبدتلا بئارغ نم اهيف امو ةنامرلا قلخ كلذ نمف

 هلفسأ عسو ىذلا ءانبلا وأ هنيولت ىف لالتلا لاثمأك ىلعألا قيقر لفسألا ظيلغ اهيصاون

 نع ىديألا زجعت لب «ىديألاب دضنم هنأك اًفصر اًقوصرم راص ىتح هالعأ ققرو رارقتسالل

 هنم مسق لكو ءاماسقأ اًموسقم هارتو «روكذملا محشلا ىف اهبح مظن ىذلا لحادتلا كلذ

 ةمكح نمو .هلك كلذ عمجي ظيلغ رشق اهيلعو «ةياهنلاو غولبلا قحلي الو دسفيف ضعبب

 «ءاذغلا ىف اًضعب هضعب دمي مل زجاوح ريغي اًنفرص هنم اهوشح ناك ول اهبح نأ ةعنصلا هذه

 كلذ ىف ةزوكرم ىه فيك بحلا لوصأ ىرت الأ ؛ءاذغلاب هدميل هلالخ محشلا كلذ لعجف

 اهقر نمو اهءاذغ ةيح ةبح ىبلإو كلكهءاذغ بحلا ىلإ لصوت قاقر قورعب هنم ةدودمت محشلا

 نم بحلا ىف ةوالحلا نم ريصي ام رظنا مث ءاهي فرعت الو لقألا ىلع ردكت ال اهفعضو

 بارطضالا ىلع هكسمت بحلا ىلع فئافللا كلت مث «ةضباق ةرارملا ةديدش ةرم لوصأ
 «تافآلا نم هل ةياقو ةرارملاو ضبقلا ديدش بلص رشقب هاشغو عيمجلا ظفح مث ,هظفحتو

 ىف هيلإ ةجاحلا وعدتو ءاودو ءاذغ نيب ام وهو تاعافتنا هب دابعلل تابنلا نم عونلا اذه نإف

 . كلذل ةفصلا هذه ىلع ظفحف ةرجش نم هيف ىنجي ىذلا هنامز ريغ

 اهقلخ لمكتست ىتح اًنقتم اًثبثم قلخ فيك هب ةقلعتم ىه ىذلا ةنامرلا دوع ىلإ رظنا

 نم هريغ نود ناسنإلاب ةصتخملا ةرمثلا نم ىهو اهيلإ جاتحملا ةياغلا اهغولب لبق طقس الف



 ض7 تحبس سس سسسسسسيع  ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم حج

 هب الإ تبني ال ءاملا ىلإ جايتحا اذ اًناير اًقيقر تابنلا اذه دوع ناك امل هنإف «ريبدتلا نم هيف

 ال رجشلا نم هريغك اًمئاق اًبصتنم ناك ولف ءضرألا هجو ىلع اًطسبنم هب تبني ام لعج

 ,اهتاياغ غولبو اهغولب لبق طقست تناكف ءاهنيلو اهدوع ةوارط عم رامثلا هذه لمح عاطتسا

 ىقسلاو ةرجشلا لصأو اهدوع ضرألا لمحو ةياغلا غولبل ضرألا هجو ىلع دتمت ىهف

 هل ىهف ءاهلوانت نملو اهل حلاصلا نمزلا ىف الإ قلخت ال فيك فانصأللا هذه رظناو .اهدمب

 نم رثكأب ترضألو اهنع سوفنلا ترفنل دربلا نامز ىف تتأ ولو اهيلإ ةجاحلا دنع ةنوعم

 .اهلكأي

 جاتحت ىذلا ركذلا اهيف قلخ محعيقلتلا ىلإ جاتحت هنم ىثنألا تناك امل لخنلا ىلإ رظنا مث

 هتعارزب ام قلخ متيل كلذو «ناويحلا ىف ركذلا هنأك لختلا ىف ركذلا راص ىتح كلذل هيلإ

 ىف روفي دحاوف «ةعيدبلا ةعفانلا ريقاقعلا نم تابنلا ىف ام رظنا مث .عونلا اذه لوصأ ظفحت

 رخآو «مغلبلل رخآو ءءادوسلا ةرملا جارخإل رخآو «ةظيلغلا تالضفلا جرختسيف ندبلا

 رخآو «لاهسإلل رخآو «ةعيببطلا ىف نطبلا دشل رخآو « حيرلا فيرصتل رخآو ءءارفصلل

 ربد نم ناحبسف عاملا نم كلذ لكو «ءافعضلاو ىضرملل رخآو «هحئاورل رحخآو ءْئمعلل

 بويغلا مالعل ةمظعلا نم بولقلا هبرعشتست امباب

 ًألإ ءيش نَم نإو نهيف نمو ضرألاو ٍعبسلا تاومسلا هَل حّبستإلا :ميظعلا هللا لاق 0
 4 :ءارسإلا] © اروفغ اميلَح َناَك نإ مهحيبست نوهقفت :ت أل نكلو هدمحب حبسي

 مهّبر دمحب نوحّبسي ةكئالملاو نهقوف نم نرّطفتي تاومّسلا داَكت 8 :ىلاعت لاقو

 6 را ا ا
 .117 :دعرلا] © هتفيخ , نم ةَكئالَمْلاَو هدمحب دعرلا حبسيو ل : يلاعت لاقو
 قلخلا عئادب نم باتكلا اذه ىف هركذ مدقت ام عيمصج نأ كايإو هللا انقفو ملعا

 لئالدو «ةحضاو نيهاربو «تانيب تايآ مكحلا نم هتاقولخم ىف رهظ امو عنصلا بئاجعو

 وه ام ىلإ ترظن اذإ كنإف ءهتمظع روهظو هتئيشم ذوفنو هتردقو اهئراب لالج ىلع تالاد

 مث .هنم مظعأو هيلع هيبنتلا قبس ام تايآلاو بئاجعلا نم اهيف تيأر كسفن ىهو كيلإ ىندأ

 لاسرتسا ىف رظنلا تلطأو اهيف كركف تلجأو ضرألا ىهو كرقتسم ىلإ ترظن اذإ كنإ

 انوي نقكارخاو راق نهناهر طخ امو. تافياعول اع نع ايناغو اهدنا دجال كتمت
 نم اهيف ثب امو ءراجشألاو تاتابنلا فانصأ نم اهيف ثبنا امو ءراهنألا نم اهيف ىرج



 ءاهفانكأ دعبو اهتعس ىلإ ترظن اذإ مث «بابلألا ولوأ هب ربتعي امم كلذ ريغ ىلإ باودلا

 هتركذ اميف ترظن اذإ مث ءاهقارطأو اهتاهج عيمجب ةطاحإلا نع قئالخلا زجع تملعو
 ءامسلا ىلإ ةبسنلاب اهيف امو ضرألا نأو ءامسلا ىلإ ميظعلا قحلا اذه ةبسن نم ءاملعلا

 ضرألا ردق ىلع ديزت اهردق ىف سمشلا نأ نم راظنلا هركذ امو ةالف ضرأ ىف ةاقلم ةقلحك

 هذه ىرت كنإ مث ءةرم ةئام ضرألا نغ ديزي ام بكاوكلا نم نأو ءاءزج نيتسو اًعينو ةثام

 ىف ركفف ءاهيف ةزوكرم ىهو تاومسلا اهتوح دق موجنو رمقو سمش نم اهلك تارينلا
 رمقلاو سمشلا ىرت فيك رظلا مثءاهردق نوكي فيك ميظعلا ردقلا اذهل ةيواحلا ءامسلا

 كنم هلك اذه دعب فرعت اذهبو ءاهرغص عم كنيع ةقدح ىف كلذل ةعماجلا ءامسلاو موجنلاو

 مظع ىلإ رظنا مث ”«نيعلا ىأر ىف ةريغص تارينلا هذه ىرت دعبلا لجألو « هئاقترا مظعو

 ةظح ىف ريسي كلفلا نأ كشت ال كنإ مث . اهدعبل اهكردت الو اهب سحت ال تنأو اهتكرح

 هذه ردق مظع ىف ركف مث «كلذ نع لفاغ تنأو كلذ نم رثكأو ةرمةئام ضرألا ردق

 زع لاقفزيزعلا باتكلا نم عضاوم ىف اهب هناح بس برلا مسق عمساو «ءايشألا

 ام كاردأ امو 42 قراّطلاو ءامّسلاو 8 . ١ :جوربلا] © جوربلا تاذ ءامسلاو و : لجو

 1[ :قراطلا) 4 قاتلا مِجنلا 29 قراَطلا

 : ةعقاولا ] © ميظع نوملعت وُل مسقل ناو <27 موجنلا عقاومب مسقأ الف)» :لاقو

 الا الم

 اهيف امو ةكئالمللا نم ىولعلا ملاعلا هاوح ام ىلإ كرظنب قرت مث ءىآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 لوقي «مالّسلا هيلع ليفارسإ نع هلي ىبنلا مالسلا هيلع ليربج هب ربخأ امو «ميظعلا قلخلا نم
 ضرألا موخت ىفل هيلجر نإو ءهلهاك ىلعل شرعلا نإو «ليفارسإ تيأر ول فيكف :ليربج
 :ةرقبلا 3 © ضرألاو تاومّسلا هيسرك عسو إ :لجو زع هلوق هلك اذه نم مظعأو :ىلفسلا
 لدتساو ميظعلا ءىرابلا ىلإ كرظن عقراف «ميظعلا رمألا اذه عسو قولخمب كنظ امف .6

 هتئيشم ذوفنو ؛هملعو هتردقو هلالج ىلعو ٠ ميظعلا قلاخلا اذه ردق ىلع ميظعلا قلخلا اذهب

 الو ءهلقت دمع ريغب كوسمت ميظعلا عنصلا اذه عيمج فيك رظناو «هتيرب ىف هتمكح ناقتإو

 فيلو هلقعي كلذ رظنو ضرألاو تاومسلا توكلم ىف رظن نمف «هتبثتو هعفرت هقوف نم قئالع

 ددر املكو «ليبس كلذ ريغ ىنإ نيركفتملل سيلو ءهرمأل ميظعتلاو هبرب ةفرعملا كلذب دافتسا

 هئرابل اًناعذإو اًئيقيو ةفرعم دادزا قلخلا عئادبو عنصلا بئاجع ىف ركفتلاو رظنلا قفوملا لقعلا

 رون نم هل هبهو ام بسح ىلع كلذ نم لاثم لكف «نوتوافتم كلذ ىف قلخلا مث ءاميظعتو
 ءزيزعلا باتكلا ةوالت اهيلإراشملا دئاوفلا هذه ىلإ لصوم ءىش مظعأو .ةيادهلا رونو لقعلا

  هناحبس هللا ىوقت ةمزالم عم هتايآ ربدتو هيف درو ام مهفتو



 كنإف ءهيلإ ريشن ام لمأتو رظنا مث هللا دنع امب نيقيلاو هللاب ةفرعملا باب وه اذهف

 هبر تايآ نم ىأرو ىهتتملا غلب نأ ىلإ هب ىرسأ ُهْنْيَي هللا لوسر نأ ةلمجلا ىلع تملع

 باتتك ناك ىتح هبر نم اندو .ىلوألاو ةرخآلا رمأ ققحتو هبر توكلم ىلع علطاو .ىربكلا
 يندز بر لقو :لوقي نأب رمأ مث ىنعملا اذهب فرش نم ملعب كنظ امف دارا قولا

 انو .هتعاطب كايإو انلمعتساو .هتياده روتب كيلع نمو هتفرعمب كملغ 5 :هللا ( امّلع

 . كلذ ىلو هنإ هدوجو همركو هنمب هتيالو لهأ نم نيعمجأ همركب



 ىلازغلا مامإلا لئاسر ةعومتم ١ ١

 نيكلاسلا جارعم
 نيكلاسلاجارعم ةحتاف

 وذ حارا كسلا نإ ماترع القنا كي نيدقتعم كركشو كدمتست نإ ىبللا
 تملح ميحرلا برلا اهيأ كتاحبس .اهمعنمل ركشلا الإ ىبأت ةديؤملا سوفنلا نكل تاجاحلا

 تنأ تيلاعت .كنايصعب رهاج نم قزرلا نمت ملو كشطب ةدش عم تلهمأو كملع ذوفن عم

 .ديرولا لبح نم مهيلإ برقأ تنأو ديبعلا ةوطس كزفتست ال رخآلا لوألا رهاظلا بيرقلا

 كدبع دمحم .ةمألا هذه ذقنمو ةمحرلا ىبن ىلع ةكرابم ةيكاز ةالص مهللا كلأسنو

 . كيلإ ىداهلاو كيلع لادلا

 غالبلا الإ ىلع لهف مكدشر تيرحتو نيحصانلا نوبحت لهف مكل تحصن ىناوخإ

 نم ضيتعاو ءافشلا ريغب ىفشتساو ءابطألا ضرمو ءادلا مع دقو .ةحيصنلا ىنغت امو نيبملا

 .اهيلإ ريصقتلا بسنو رئاصبلا تلطعو .اهيلع نيرو بولقلا تثبسخو . ىمعلاب رصبلا

 نم ظقوم الف اًبيس ةلجاعلا ىلإ ةلجآلا ضارغأ تريصو .اًبعلو ًوزه هللا تايآ تذختاو

 :ةلز نع رجاز الو «ةلفغ

 ىدرلا رحب ىف تاريحلا نع ىضربُمم
 موقأجهنلعدالن رع

 ةننمومَدم ةلنز لكف ا وف سل

 مهردلا ه جول مههو جو تفىرص
 اوظطقيتسي مل دوصقملا نعاومان

 ىف وهو سانلا كله لاقو .كلاس اهل وه قيرط نع بغر نمع نوكن نأ هللاب ذوعنف
 .كلاه مهتلمج

 ترصتقا الو .نامهم ناضرغ كيولطم ىف كفاعسإ ىلع ثعابلا نأ. خألا اهيأ ملعا

 ثتمه ترصتقاو .امهدوصقم ةقيقح ليصحت ىلع كتبغر ترادو امهتقفاوم ىلع كبلط ىف

 تاداقتعالا رش نم صالخلا بلط كدوصقم نأ تمعزو ةيهلإلا مولعلا ىلع مولعلا نيب نم

 نيضرغلا ىلع هيبنتلا ميدقت تيأر .ةدناعملا قحلل ةيناجملا ءارآلا نم برهلاو ءةدسافلا

 . هيلع انهبن ىذلا ربكألا مهملا كلذ نوكيلو .هيلإ انبدتنا اميف رذعلا بجوتسنل نيروكذملا

 ءارآلا ةرثكو دايدزالا ىف هذخأو نامزلا داسف نم هاندهاش ام خألا اهيأ :لوآلا ضرغلا



 حاول وحبس سبب ب تبا ىلازقلامامإلا لئاسةعوجم حج

 ةسايس الولو «داقتنالا فك ىلع اهرميو داهتجالا اهيف لذبي ُباذ مدعو «داقتعالا داسفو
 .ًالوعفم ناك ارمأ هللا ىضقيل اهمدق راطقألا لك ىف خسرلو ءاهملظ نيقفاخلا تمعل كولملا

 ةرتكو تداولا ورطو نآمزلا يتاحث ةكلو . الونكتم ادعو هتيلخ هقاقنإ ناك امس شنو
 تيأرف بونذلاك ءوسلا ةيذغأ هوي لك دادزي ءادلاو .داسفلا ىلإ ةيعاد ممهلا روتفو فراوصلا

 .نيرخآلا ىف ةيقاب ةعفنمو نيلكاسلل ةنيعمو نيلئاسلل ةينغم نوكتل ذبنلا هذه زاربإ
 رثكأ لوقع توهتسا ىتلا ةعشبلا ءارآلا لئاوغ ىلع هيبنتلا ضرغلا اذه نم مهألاو

 رم ىلع ءايبنألا دنع وهو عئارشلا روتف ببس وهو «نفلا اذه نم دايدزا ىف مهو سانلا

 نم لهاجلا زمغلا ملسي الف هدهعت مل ضماغو هفلأت مل بيرغ لكب ةعلوم سوفنلاو مايألا
 . هئدابم نم رهظي امب رارتغالا نع ءىطابتملا نطفلاو هيف عوقولا

 :نيتلعل ةفئاطلا هذه تاهرت ترثك دقو

 .مهيلع درلا ىف دهزلا :امهادحإ
 ميلاعتلا مولع راكنإب مهتلباقمك مهيدل ررق ام ىلع درلا ةلداجمب لاهجلا رادب :ةيناثلاو

 مهمولع تامدقم ىهو .اهتوبثو بكاوملا ةفرعمو قطنملاو باسحلاو ةسدنهلا نم ةعبرألا

 قطنملاو .اهل مهماكحإك اًئيش اولواح اميف اومكحي ملو مهنيهارب رصنعو مهمالك ناونعو
 هيف زيمو اًبيترت دازف نوطالفأ نامز ىلإ هنوبذهيو هنوحقني روهدلا ركو مايألا رم ىلع

 بتكلا بذهو .ناهريلا ةعانص بترف وطسرأ هذيملت هوذح اذحو .لدحلا نم ةطسفلا

 مايألا هتبقاعت اًضيأ .باتك .دنهدنسلا نم امهوجرختسا ةسدنهلاو ةئيهلا ملع كلذكو .ةينامثلا

 اوبلاطيلف ءميلاعتلا هذه تايلك ىف مهتركانمل ىنعم الف ةئيهلاو ةسدنهلا هنم لصحي ىذلا وهو

 مهنإف ىهلإلا ملعلا ىف تامدقملاو لاكشألا حيحصتو اهلامعتساو ةيئزجلا اهلئاسم حيحصتب

 ةيرك ضرألا نوك راكنإ امأو «ةقياضملا عضوم كانهف ةتبلا اهولمعتسي ملو اهيف اولهاست

 قافالاو تاهجلا قيقحتو اهضافخناو ميلاقألا عافتراو كلفلا نم طسوألا ناكملا اهذخأو

 هيبنت هتحتو نيضرغلا دحأ اذهف ءهلاطيإ ىف مهترظانمو كلذ راكنإل ىنعم الف تافوسكلاو

 هللا ءاش نإ باتكلا ىف اًقرغتم كلذ درونو اهيف مهفالتخا ىلع ملكتن ىتلا عضاوملا ىلع

 .ىلاعت

 اهدضبف هدضو هضيقن فرعي مل ام هدحو هردق فرعي ال قحلا نأ :ىناثلا ضرقلا

 ركذ نم .دب الو .موقألا طارضلاو .ملسألا قيرطلا ىلع هيبنتلا اهدصقمو ءايشألا زيمتت

 الو ليئضل بدتنن مل انأ ملعيف .باتكلا اذه ىف رظانلا كلذ ىف فصنيل هنع ةطحنملا قيرطلا*

 ىناثلا ضرغلا ىلإ كلذ فيضنلو ..ليلج بطخل الإ مهتوكس ىف لئاوألا ةريس نع انبرضأ
 عبس ةداهشلا ةملكب نوقطانلا لوقنف ركشلاب اهبلطيف ةمعنلا رادقم فرعيلو رذعلا هيدل حضتيف

 . ىرف



 تح ىلازفلامامإلا لئاسرةعووجمب بسسس بسسس ا م١ مدح

 ىنعملا نم يلع اوت" ول تافتلا ريغ نم نيتداهشلاب اوقطن ةفئاط :ىلوألا ةقرفلا

 .ًاليبس لضأ مه لب ماعنألاك مهنكل مجاعألاو بارعألا فالجأك فئاظولاب ءافتحا الو

 «( انملسأ اولوق نكلو اونمؤت 8 لق» :ىلاعت هلوقب نودارملا مهو ةئيشملا مكح مهلف

 .هب نوساسي ام دحأ وهو .«بتككلا نم ءابتأ قدصأ ءالؤه دنع فيسلاو ١5[ :تارجحلا]

 تاهمأللاو ءابآلا نم اًدوخأم اًديلقت ةداهشلا ىتملكب تقطن ةفئاط :ةّيتناثلا ةقرفلا

 مهلو «ةقيقحلا ىلع نوملسملا مه ءالؤهف ءعرشلا فئاظو ىلع نولبقم مهنكل نيملعملاو

 « تاَملسُمْلاَو نيملسملا نإ 1 :ىلاعت هلوقب نودارم ا مهو ىلوألا ةقرفلا ىلع ةمدقت

 ,ةيآلا ["ه :بازحألا]

 .ةيآلا [[7 :نامقلا 4 هللا ىَلِإ ههجَو ملسي نمو إف : هناحبس هلوقبو

 لب ء.نيملسملا ةجرد ىلع اورصتقي ملو اوقدصو ةعيرشلا اودقتعا موق :ةثلاثلا ةقرفلا

 ةنسلا لهأ نم نيملكتملا رثكأ ءالؤهو «نيدلا مرح نع اوبذو لالدتسالاو رظنلا اولمعتسا

 نيب ُهلْيَع لصف دقو . معأ مالسإلا ذ ذإ صخأ مهف «نوملسملا نونمؤملا مهو ثيدحلا باحصأو

 نينمؤملاو تاملَسملاو نيملسملا نإ: < لاغت لاقؤ لئابنلا تيذحت ىف: ناعإلاز مالسإلا

 .[لم : بازحألا) 4 تانمؤملاو

 .[ :لافنألا |  اًقح نونمؤملا مه كتلوأ )» :ىلاعت لاقو

 قيدصتلا نإف ٠ «جلثلاو نيقيلا ةجرد ىلإ ةقيرطلا هذه نع اوقرت ةقرف :ةعبارلا ةقرفلا

 ءاقدصم ىمس عانقإلا نم اًبرض لامعتساو ْئشلاب قدص نمف صقانلاو ماتلا ىلإ مسقنم

 ال ناهربلا كلذ نأ ىلع ناهربلا مايق عمو ناهرب نع ئشلاب قدصي ىذلا وه ماتلا نكلو

 زوجي الو . ضرعلاب الو تاذلاب ال ام نيح ىف الو هيلع ررقت ام فالخب نوكي نأ زوجي

 رع اذهف :ليق نإف ..بيذكت دقتعال هع تارا ًالصأ هدضب قداص ىبن ثعبينأ

 ٌعضب ناميإلا» : هلع ىبلا لاق دقو «حيحصلا وهف :تلق اي ا

 00 0 : هلع لاقو 0 نوجسو

 قيدصتلا ناميإلا نأ امأ :انلق ملا قست نوكي ناعالا) لضافتي ال قيدصتلا لبا :ليق نإف

 انأ به :ليق نإف .انركذ امب ناميإلا لضافت ىلع عرشلا ليلد لد دقو «ليلذلا لدي ىتح

 قيدصتلا :انلق ؟هسفن ىف قيدصتلا ماسقنا ىلع ليلدلا امف قيدصتلا وه ناميإلا نأ انملس

 وأ هسفن ىف امإ ليختم ىلإ سفنلا نوكر هتقيقحو ماع ظفل داقتعالاو «داقتعالا نع ةرابع

 روصتو ءىشلل داقتعا وهف جراخ نم هيلع ىه امك سفنلا ىف تناك نإ تادقتعملا مث هتايثإ



 حيا وال تح بسبببسسل سمس س بس ىلازفلامامإلالئاسرةعومجبم بح

 وهف سفتلا ىف وه ام هفالتنت ىلع جراخ نم ناك ىتمو «هيلع وه ام ىلع هب ملعو هل
 .هحاقتحا صقت دوسأ هدجوف ضيبأ اًديز دقتعا نم ذإ صقان روصتو قيدصت

 هتافصو ىلاعت هلإلا ىف اودقتنتا نكل ءهتحصو مالسإلا اودقتعا ماوقأ :ةسماخلا ةقرفلا

 .قسفلاو ةعدبلا ىلإ هي اويسن ام

 نم ةوينلاب قدص نمك رقكلا ىلإ هب اوبسن ام كلذ ىلإ اوقاضأ ماوقأ :ةسداتسلا ةقرقلا

 نسح نوكي نأ هدلوم هل ىضتقا مث مئاق كلم ىلإ عجري كلذ نأ دقتعاو «ةفسالقلا

 .عفني ال روصت اذهو ةرقفك ءالؤهف اًعوتتم ًالضاق ةسايسلا

 قرفلا رارش .ءالؤهف نضحملا ليطعتلل نونطيم مالسإلل نورهظم ماوقأ :ةعباسلا ةرقفلا

 اهب عمسي ىهو ةةقئاطلا هله فالخ ىلع اهلك ممآلاو .راتلا نم لّمسألا كردلا ىف نودلاخ

 عناصلا دوجو ىلع ةقيطم ممألاو «كلذ ىلع فافختسالا مهلمحي اًداحآ الإ ىرت ام لقو

 راجحاالا نم تادوبعملا نم كوشلاب .لوقلا قالتخا ىلع ءاكرشلا هعم مهضعب لمعتسا نإو

 ىلع انلمحي .هناحبس هّللاو «نيكلاسلا جارعمب» :.باتكلا اذه تيمس دقو. بكاوكلاو ءايحألاو

 .هتزعب .قحلا ىأرلا

 لوألا جارعملا
 :ىضارغأ اةثالث هل هلاثمأ ىلع هل انعدقتو جارعملا اذهب انءادتبا نأ ًالوأ ملعيل

 . هاوس ىلإ :هنع مهيقرنف هيلع .مهراصتقاو هل ةروكذملا فئاوطلا لامعتسا ”اهدحلأ

 ىلع اهنأؤ ملاوعلا نايبو اهاوقو سفنلا ةفرعم نم هركذن امل ةمدقم هنأ :ىناثلا

 .اهتاهاضم

 بيغلا ملاع زييمتو اهتايب راركت نع ىنغت :تتاحالطصاو اًظافلأ هيف .نيبت نأ :ثللثلا

 هثودح ىنف.فالخلا عقو ىذلا ملاعلا اصو ءامهل زيمملا دحلاو .ةناهشلا ملاع نع

 . ةعبس جراحملا هذه ةيمكو . همدقو

 اهل ظافلألاو ..جوغعأ ملسلا ىف تجرع :لوقت اًولع دودعصلا جورعلا .ةقيقح نأ ملعا

 .جورعلاو ملسلا موهفمك ةينامسجلا ءايشألا ىلع ةلالدلا ىف هجوف «ةلالدلا نم ناهجو

 امإو ةغللا عضو قيرطب اهإ اهحاورأو تاينامسجلا ىناعم ىلع .ةلالدلا : ىناثلا هجولاو

 .ةراعتسالاو زاجملاب

 لهجلا تاملظ نع ققرتلل اًءلاط ىلاعت هئرلب ةةفرحم ىلإ ثحلبلا هءللاسلا ناك الو

 ةجرد ىلإ ةلضوملا ةلدألاو نيهاربلا .تناكو «ةلهجلاو مئاهبلا نضيضح نم َنيلفاسلا لفسأو

 نيهاربلا ةتادرفم تناكو «ىنامسجلا ولعلا ىلإ لصوملا ىنامسجلا مدلسلا هبش مولعلا

 ةحاشم ال اةيمستلا اذإف ملسلا عالضأ تكاح فلأتي اهنم هل ةدام هؤازجأو سايقلا تامدقمو



 تح سلازغلامامإلا لئاسر ةعووجبمب تحسس سسسللطع هع امج

 جرعت (ر#+ جراعملا يذ هللا نم <20 28 عفاد هل سيل : ىلاعت هللا لاق ةديمم ىه ذإ اهيف

 ءىرابلل ههجو ةلاحتسا ىلع ناهربلا دنع ماق نمو 7-15 : جراعملا] 4 هيل حورلاو ٌةَكئالمْلا

 داقتعا نوعرف ىلاعت هللا مذ دقو هيلع ظفللا لمحيل اًيلقع ىنعم بلط اهيف هيلإ جزعي ىلاعت

 احرص يل نبا ناماه اي نوعرف لاقو 9 :ىلاعت هلوق ىف ةينامسج جراعملاو بابسألا نوك

 ٌدصَو هلمع ءوس نوعرفل نيز كلذكو :ىلاعت هللا لاقو . 1 :رفاغ) #ابابسألا غلبأ يلع

 هنع ربعملا وه اهنع لوهذلاو مهبر ىلإ قلخلا ميلالس ةلدألاف .[ :رفاغا © ليبسلا نع

 يف تاملظك وأ ل: لئاق نم رع لاّعف ءرقاكلا تعن ىف كلذ ىلاعت هللا ركذ دقو .بجحلاب

 فدارت نعو تاملظلاب ةدسافلا تاداقتعالا نع ربعف .ةيآل.[٠4 :روتلا] # يلا. رحب
 رح“ - تخا .يعإ

 افسح ْوَل ةَملظَو رون نم اًباجح َنعْبس هلل نإ هلي لوسرلا لاقو ءجوملا فدارتب كوكشلا

 هلا ةليهولا قرطلا الإ تيسللا دازلا يتلو «هرصب ِهْيَلِإ ىهتلا ام ههجو تاَحَبس ْتَقَرحأل

 .ةملظ بجح ىهف اًهبش تناك ولو ءرون بجح ىهف نيهارب تناك ولف
 قرتحال ةينامسج تناكول اهنإف ههجو تاحبس تقرحأل :هلوق كلذ ىلع ليلدلاو

 نأ ىلع قحلا ناهربلاو .اهعومجم الإ قارحإلا ىف طرتشي ملو اهداحآب وأ اهالوأب ههجو

 :نيتلعل اًبوجحم نوكي نأ حلصي ال هناحبس ءىرابلا

 .مسجب سيل ىلاعت ءىرابلاو ماسجألل الإ سيل باجحلا نأ: امهادحإ

 .هجوب هل ةهج ال هناحبس ءىرابلاو ههج ىف نوكي نأ بجي بوجحملا نأ :ةيناثلاو
 ةفرعم قيقحت نم ةعناملا عناوملا هذه هيلإ فشكنا ول ثحابلا كلاسلا اذه نأ هلع دارأ امنإو

 نع قارتحالاب ربعف .هرصب هيلإ ىهتنا ام اهب لدتسا ىتلا ءايشألا تقرحأل هدوبعم
 ىلإ ملسلا وه ملاعلاو «تاراشإلا هذه نومضمو .تارابعلا هذه قيقحت اذهف لالحمضالا

 ىلع ءالقعلاو «ةيهلإلا ىناعملا عدوملا بوتكملا ىهلإلا طخلا وهف «هناحبس ءىرابلا ةفرعم
 لاق .اهيلع ًالاد عضو ىتلا ةمكحلل مهمهف هل مهتءارق ىنعمو هنوءرقي مهتاقببط فالتخا
 مهيرنس )ف: هناحبس لاقو.١١٠6 : سنويا 4 ضرألاو تاومّسلا يف اذام اورظنا لقط : ىلاعت

 رطاف كش هّللا يفأإ :ىلاعت لاقو . [58 :تلصفا 4 مهسفنأ يفو قافآلا يف' انتايآ
 اكفنا رع دم كو اًبوجحم نانإلا ناك املو.[١٠1 : ميهاربإ) « ضرألاو تاومسلا

 ملو سحلا كاردإ نع بئاغ لك بيغلا ملاعب ىنعنو «بيغلا ملاع نع اًبوجحم ناكو ةداضتم

 اعماج [رتفد هتلعج نأب ةيهلإلا ةمكحلا هتصخ ةركفم ةوقو ظقيتو دجب الإ هتفرعم ىلإ لصوتي
 :ناتدئاف كلذ ىف نوكيف اًجيدم

 لاق امك هنع باغ امل حيتافم هل نوكت ةبيجع رومأ مازلإب هيلع ماعنإلا| :امهادحإ

 هسفن ىف دهاش امب لدتسي وهف م١ :تايراذلا] 6 نورصبت الفأ مكسفنأ يفو 9 : ىلاعت

 .دهاشي مل ام ىلع



 هفيلأتو ناهربلا قيرط ناكو صقنألاو متألا ىلإ ةمسقنم ججحلاو ةلدألا تناك املو

 ليثمتلا سايقو عانقإلا ناكو «ماوعلا ىلع ةرذعتم ةلدألا تناكو ةحيحصلا طئارشلا ىلع

 نم بورضب ةيناسنإلا روصلا ةيهلإلا ةمكحلا تصخ ناهذألا رثكأ ىلإ برقأ ءارقتسالاو

 هب ساقي ىذلا ءارقتسالاو ليثمتلا نم اًبرض نوكيف اهب لدتسملا اهبئارغو ملاوعلا بئاجع

 فانصأ نم عونلا اذهب قلخلا مالسلا مهيلع ءايبنألا تلماع ام رثكأو بئاغلا ىلع دهاشلا

 ةمكحلاب كبر ليبَس ىلإ عداإ» :ىلاعت لاق بعص قيرطلا اذه ريغب مهتلباقم نأل ةجحلا

 ىلع ماوعلا الجار ةلوأ جارعملا اذه انلعج كلذلو .6 :لحتلا] 4 ةنسحلا ةظعوملاو

 .همكحو هدئاوف ىدحإ هذهف مدقت اميف نيتقبط ىلإ مهماسقنا انركذو .هملعت ىلع راصتقالا
 .ةبوثملا :ةيناثلابو . ةبوقعلا اهب قحتسي :امهادحإ .ناتدئاف اهلو :ةيناثلا ةمكحلا

 الو هادعتي ال نأ هطرشف دهاشم دل ا ا :ىلوألاف

 .هدض ىلإ سكعنا هدح زواج. ىتم ءىشلاو اًقوقع نوكي ام ربلا نمف .«لمتحي امم رثكأ لمحي

 عطقي ال امب تئاغلا ىلع ىضقو حصي ال ام ىف هب لالدتسالا لمعتسي ال نأ :ةيناثلاو

 .هب عطقلا معزيو دهاشلا ىلع هب

 نوكي نأ وهو ةمكحلا ةهج ىلع هلامعتساب رمأ هنأ هلامعتسا انرمأام نيبو هنيب قرفلاو

 سايقلا نم هنع ذخأ امب عطقي هنأ معزي لدتسملا اذهو «. عطاق ريغ نم اًرجاز وأ اركذم هل

 هتردق وأ انملعك هملع نأو ناسنإلا ةروصك ةروص هنامهحبس ءىرابلل نأ معزي نمك

 قلَخ مهثدهشأ ام :ىلاعت هللا لاق . . مسجتلا بورض نم برض ىلإ ىهتنيو .انرادتقاك

 وأ انسسحأ ام كلذ نم لمعتسن امنإو 0١.. :فهكلا] © مهسفنأ قلخ الو ضرألاو تاومّسلا

 0 وك ال اع اذه يفتن لوط ىلع ميرشلاب نواكملا معا انمي رجنلا تروح

 مدآ قلَح هللا نإ» مالسلا هيلع هلوقل تسنأو هيلع تدعاسو ردقلا اذه تمهف اذإو

 ناسنإلا نأ ملعاف «ملاعلا هبش ىلع ةقلخ هقلخ كلذ ىنعم نأ تمهفو اهتروص ىلع

 ةرورضل همسجو هسفن لوانتي'دح اذهف الام ةباقلا بستم فقام قطان نار نع وانغ

 ناويحلا اذه مث . طقف هسفن لوانتي قطان ناويح انلوقف الإو ةيحلا صاخشألا نيبو هنيب لصفلا

 .مسجو حورو سفن : ءايشأ ةثالث ىلإ ىلكلا ميسقتلا ىف هتلمج مسقنت ناسنإلا ىنعأ قطانلا

 بصتتملا لكشلا وهو هسفنو هحورل ةلماحلا رصانعلاو داوملا نم فلتؤملا وه :مسجلاف

 . كحاضلا نيلجرلاو نيديلاو هجولا وذ

 .نييارشلاو براوضلا قورعلا ىف ىراجلا وهف :حورلا امأو
 لحي الو عضوم ىف وه سيل ىذلا هسفنب مئاقلا رهوجلا وهف :سفنلا امأو

 ىلإ دشري ام رادقمب مسجلا ىلع ملكتنف عضوملا هلمتحي ام رادقم هيلع مالكلا عبشنسو ؛اًنيش



 اقح ذقت 8 لاق لوقنق ءسفتلا رمأ نم هركذن تأ ىسع ال اًئيعم نوكيو .ضرغلا

 نم هيف تخلو تيوس اذِإَق »ا :يلاعت لاقو .[1؟ :توتمؤكا] 4 نيل نم : ةلالس نم ناسنإلا

 ا لو درر هولا ةقق لع ىلاعتو كرايت ريخأف 175 :رجحلا] 4 يحور

 اهبو ةميهيلل ةدوجوم ىهو تالضعلاو باصعألا ىق ةتعبتملا ةيزيرسغلا ةرإرحلا حورلا

 هلوق ىغ هيلإ ىلاعت هللا اهفاضأ ىتلا سفتلا ىه ةميهبلاو ىعحآلا نيب لصفلاو ءاهتايح
 نودع سمتلا هذه ىمدآلل تناك ولف .[578 :رجحلا] 4 يحور نم هيغ تخفتو» :ىلاعت

 نأ ولو .فرصتلاو عامجلاو لكألا ىف ةميهبلا لاعفأ نع رصقل هيي هرقل حورلا

 ناسنإلل نأ ةلمجلا نم. جرخف ةقلكم ةلقاع تناكل تاسنإلا اهيطعأ ىتلا سفتلا تطعأ ةميهبلا

 نم قولخمق ءمالسللا هيلع مدآ امأف ءريغال اًحورو اًمسج ةميهبللو كّمسجو اًسفنو اًحور

 . 6 نيظ نم ةلالس نم » : :هناحبس هلوق ىق كلذ ىلاعت لاق دقوب «رانلاوب ءاوهلاو ءاللوب بارتلا

 هلوقق رانلا' امأو ..[5- :ءاينالا] يح ءيش لك ءاملا نم العجول امل ىفو

 ءاملا هسم اذإق «بارتلا: تاج-ردلا» لوأف ١4[.. :نمحرلا] «راَحفلاك | لاصلص نمو : ىلاعت

 لاصلنص هل ليق اًفافجو سبي. اهنم بستكاو سمشلا رورركي روهد هيلع ترم اذإف: نيظ هل ليق

 حصق .ءاوهلا وه هيلإ سمشكلا رح ىدؤم نأ لقعلا ناهربب مولعمو. «هتفوشتلن راخفلاك
 ىلاعت هللا لجيل تمدقت ىتلا ةروصلا ىلع مالسلا هيلع مدآ نؤوك ىلقعلاو ىعرشلا ناهربلاب

 نيح كلذو. « ىوقلا' مامتو. اهعاطقتل' ىلإ: ثانإلا: اهفقلتي هنم تجرمخ ةتفطن نم هينب جيردت

 ىسكتو ٠ ماظعلا هيف تبنت مه ءةغضم مثمةقلع مث“ ةفطن ناسنإلا لؤأف .قلتملا مامتو ةعاسلا

 نإف ةلوئلاكو ةعايم: اهنكل ةبحلا نم ةبحلا ريشقك ةلولسم ناسنإلا نم ةجراخلا ةفظنلاف ءامحل

 ًالثم ةنامرلا تإخ ءاذنه نقي رامثلا.دقع دهاش نم نكلو ءةجمدم نكلو اهيف قؤؤحسلا ةلخنلا

 امب جراخ نم عئابطلا اهيرقت مث ارغصم.لكشلا ىرت كنأ ريغ نكمي ام رطصأ نم جرخت
 .اهيف امو اهئاهتنا ىلإ ةلماكلا لاكشألل كلت فرصتف اهبناجي

 «ةيوتكم طوطخك هلاكشأ ىرت. كنإف كلذ ققحت طقسلا رصبأو ةفطنلا لسرأ" نمو

 ةعئام ةلولسم ةفطنلاق ,.لمأت ديزنم ىلإ: جوحي ال كلذ حوضوو زينوش تابحتك هادتقدحو
 هقلخخ ىف هابأ دلؤلا هبشي كلذنز ءهيف ةليح ال ىلبج ال ىرطف نابوذب هنع تلئسنا امل عبطلاب
 .هقلخو

 تاتابن كلذ لبق تناكو ايت ليحتست. مث ؛دبكلا ىف امد ليحتست ةيذغألا :ليق نإف

 .هريغ نع تلعفنا اذإْ بألا ريغ نوكي نأ مزلف ءعبرألا عئابظلا نع تلعفنا

 ثعبنت اهلاصفنا' نيحف: « بألا نع اهلاصقنا نيحيب رابتعالا نكلو كلذك رمألا :انلق'

 مدآ ىلإ لسلستم رمأللا اذهو .هعبط ذئنيح بستكتف ءام ةكرجب هدبكو هبصعو:هقورع نم



 حاولا تس سس ب بسسس ىلازقلامامإلالئايرةعويجم بح

 كلذ نإف رمخآ مدآ نع نيذوتخأم اسيل: هسفنو همسج نإق رمألا فقي هدنعو مالسلا هيلع

 ةيلوأ وذ ةرورضلاب صخشلا نإف : لاحم وهو اهل لوأ ال صاخشأ تابثإ هيفو . لاحم

 . عابرأ ةعبرأ ىلإ مسقنت ةيناسنإلا روصلا نأ ملعاف اذه تبث اذإو عونلا تحت وهو

 .نالجرلا :عبارلاو .ندبلا :ثلاثلاو . ناديلا :ىناثلاو . سأرلا :لوأآلا

 نوعبرأو نانثا : سأرلا ىفف . اًمظع نيعبرأو ةينامثو ىتئام ىلإ ةمسقنم هماظع مث

 :عبارلا ىفو .اًمظع نوعبرأ :ثلاثلا ىفو .اًمظع نونامثو نانثا :يناثلا عبرلا ىفو ءاّمظع

 لكش قورع ةدعف ءاهكسمت تاطابر ماظعلا هذهل هناحبس هللا قلخ مث ءاّمظع نونامثو عبرأ

 .طسبلاو ضبقلاو ةكرحلا نوكت قورعلا هذهبو .اًقرع نوتسو ةئامثالث ناسنإلا

 بلقلا عم هتلزنمو رهبألا طاينلاب ىمسملا قرعلا وهو ءداؤفلا ىف قورعلا هذه سأرف
 ةدعملاب ةلصتم قورعلا هذه مث «ةمدنخلا ىلإ هجرخي مث هرمأ فقلتي كلملل بجاحلا ةلزنمب
 «لاحطلاو «ءةرارملاو ءدبكلا نيب همسقت مث اهلخدي ىذلا بارشلاو ماعطلا ةوق اهنم صتمت

 «نيكرولا عمجم ىلإ «لهاكلا عمجم نم ذخآ وهو «ءبلصلا نطبتسم رهبألا قلخو «ةئرلا
 موسقم وهو مظعألا دسجلا رهن وهو نيتوقرتلا نيب ردصلا عمجم ىلإ «نيبلاحلا عمجم ىلإ
 ىلإ قرفتي قرع اهنم سأرللف :قرع اهنم ءزج لكل «ةعبرألا دسجلا ءازجأل قورع ةعبرأل

 .قرع ىتئام ىلإ قرفتي قرع نيلجرلاو نيديللو اًقرع نيتس
 لهاكلا عمجم نم ناقرع هنم قرفتي راهنأ ةعبرأ ىهو :لوألا رهنلا نم لوألا ءزجلاو

 امهو قنعلا ىلإ نادعصي ناقرع نيتوقرتلا نيب ردصلا عمجم نم قرفتيو ,قنعلا نايقسي
 لك ىلإ ءاذغلا اهيف ثعبني قورعلا هذه عيمج مث «ناقرع دحاو لك نم قرفتي مث «ناديرولا

 . امهريغو نيتفشلا نم «سأرلا نم ءوضع
 قرفتي مظعألا رهنألا نم ةعبرألا راهنألا دحأ وهو :ىناثلا عبرلا نم ندبلا قورع امأو

 امهو نيبكنملا نيب ام ىلإ نيتوقرتلا نم ردصلا عمجم نم قرع دي لكل ناقرع هنم
 نيدضعلا ىقستف امهاوس قورع ةعبرأ اهنم دحاو لك نم بعشني مث «نالحكآلا
 ةرشعلا نم دحاو لك نم قرفتي مث قورع ةسمخ دي لكل قورع ةرشع كلذف ءامهءازجأو

 قرفتي مث «نورشعو ةسمخ اهنم دعاس لكل اًقرع نوسمخ كلذف «نيدعاسلا ىقست ةعبرأ

 . عباصألاو نيفكلا ىقستف ىرخأ قورع اًقرع نيسمخلا نم دحاو لك نم

 قرتفي .نيديلا ىلإ نيبلاخلا عمجم نم ناقرع هنم قرتفي نطبلاف :ثلاثلا ءزجلا امأو

 :ءاذغلا نم هتصح ءزج لك ىلإ عفدي امهاوس اًفرع نورشعو ةعست امهنم دحاو لك نم
 ةعبرأو ءناقرع صعصعلل :نورشعو ةتس نطبلا ءازجأ رئاسلو «نوثالثو ةعبرألا عالضألل

 نانئاو ءدبكلل نانثاو «ةدعملا نايقسي نانثاو «ةناثملل نانثاو «نيتيلكلل نانثاو ءريكاذملل



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعووجبم تسلل سيشل مم تحتج

 «عالضألل نوثالثو .نييدشلل نانثاو «ةئرلل نانثاو ةرارملل نانئاو ءداؤفلل نانئاو «لاحطلل

 .ناقرع علض لكل

 أمهو «ناقرع هنم قرتفي قرع نيتولا امهيفف .نالجرلا امهو :عبارلا ءزجلا امو

 امهءازجأو نيذخملا نايقسي نيكرولا عمجم نم قرع ذخف لكل نيدخملل امهو .نايسنلا

 ىف سكتنت اًقرع نوسمخ ا «قورع ةعبرأ اهنم داو لك نم قرتفيو

 ملاوعلل ةبسانم ةلمج ناسنإلا ةلمج راص دقف ءاًقرع نورشعو ةسمخ قاس لكل نيقاسلا

 رانو ءاوهو ءام نم هيف امب رصانعلل هبشمو هسفنب ىلعألا ملاعلل هبشم وهف ءاهتايئزجو

 ةيماتلا ء.ةيتابنلا امأو .ىناويحلا هحوربف «ةيتاويحلا امأ .ةيضرألارهاوجلا ىهاضيو .بارتو

 . ةيلكلا ههباشملا هذهف هماظعبف ةيدامجلا امأو .هيذغتو هومنو هقورع نم هانركذ امبف

 لوطيامم كلذ حرشو ءهيهاضي هدجتف ملاعلا نم ءزج لك ىلع هءازجأ ضرعت مث
 ام لكب كلذ نحتمت نأ كيلعو .دفن امل نينسلا دابآو ةليوطلا رامعألا هيف انيفوتسا ولو

 ةأرجك ناويحلا ىوق ىهاضي ام هيف لب كلذ لثم كمسج ملاع ىف دجتف ثحبتو «هدهاشت

 . اذكهو ريزنخلا ةبالصو درقلا شيطو «بلعثلا ثبخو «دسألا

 نم ةدعملا ىف ةقصال ةبطر ةراح ىهو ءدبكلا هتخبط ةدعملا ىف رقتسا اذإ ءاذغلا مث

 اهيفو ءاهرهوجب هيفصتف هل اهتلكاشمل بطر راح لكو ءاذغلا وفص اهنم صتمي «نميألا بناجلا

 ةدعم ىهف ةرارملا امأو .هانمدق ام بسح اهيف ريسيو هلقنتو قورعلا هبّذجتف ىفصملاك بيبانأ

 ىلي امن نميألا بناجلا نم ةدعملاب ةقصال ةسباي ةراح ىهو ءارفصلا ةرارملا هل لاقي ىذلا طلخلا

 هبلتحت مث .اهرهوجب هيفصتف ةلكاشملل سباي راح لك ءاذغلا وفص نم اهنم صتمي ءدبكلا

 قصال سباي دراب وهو .لاحطلا هتدعمو ءادوسلا ةرملا ثلاشثلا طلخلاو .هانركذ امك قورعلا

 بطر دراب وهو مغلبلا عبارلاو .هل لكاشم لك ءاذغلا نم صميف رسيألا بناجلا نم ةدعملاب

 دعم وهو لاحطلا ةعيبط ىلع ةئرلا سأر موقلحلاو .اهلكاشي ام ءاذغلا نم صتمت ةئرلا هلو

 بناحلا ىف بلقلاو ءهيلع ةالدم ةاهللاو قبطي ة ةاطغم موقلحلا سأرو .ةرجنحلاوهو سفنلل

 ندعم وهو .داؤفلا قورعب ىصال نميألا بتاجلا ىف محرلاو .رسيألا ىدثلا تمت رسيألا

 :نامف اهلو .ىفاثألاك اهل اهلك ةيعوألا كلتو ردقلاك ىهو جازملا ةلدتعم ةدعملاو ؛ةوهشلا

 ةرصللو .ةدعملا مدختو لاقثألا هنم جرخي ىناثلا مفلاو .مفلا ىلإ ءىرملا كلسم وهو لخدم

 .ةعفاد ةعبارلاو ءةمضاه ةثلاثلاو «ةكسمم ةيناثلاو « ةبذاج امهادحإ : ىوق عبرأ

 ام لكو .ةدعملا ىلإ مفلا نم بارشلاو ماعطلا رجتو مدلا ىوقت ةبطر ةراح :ةبذاجلاف

 مشلا ةريغتم ريغ جرختف نطبلا لفسأ ىلإ ةدعملا لفسأ ةردحنم ىهو امد هريصت اهلكاش

 .بونجلا حير لكاشت



 هحاوو١ تتح ادعس  ىلازفلامامالالئاسرةعومجبب حا

 «ةدعملا ىف بارشلاو ماعطلا كسمتو ءادوسلا ةرملا ىوقت ةسباي ةدرابف :ةكسمملا امأو

 ىلع امهو لامشلا حير ىهاضت مشلا ةريغتم جرختو اهنود اًئيش كسمت نأ ةدعملل ليبس الو

 .نالدتعي كلذيف ةيذاحلا ةذاضم

 نم دعصيف دبكلا اهنيعيو «رحلاب ماعطلا مضهتو «ءارفصلا ةرملا ىوقتف :ةمضاهلا امأو

 .روبدلا حيرك ةسباي ةراح ىهو مشلا ريغتم ريغ مفلا ىلإ ةدعملا
 ىلإ ةدعملا نم بارشلاو ماعطلا عقوت دقو .مغلبلا ىوقت ةبطر ةدرابف:ةعفادلا امأو

 .ةمضاهلا حيرلل ةلداعم ةيطر ةدراب ىهو .٠ تلكو كلذب ضرألا ىلإ جافعالا ىلإ ءاعمألا

 هتدئاف وه اهحالصإل دعم ىعيبطلا ملعلاو .رومآلا هذهل عبات اهداسفو ةجزمألا حالصو

 دنع ةدحلاو شيطلاك اهتبلغ دنع ةكلم عئابطلا هذه نم ةرواجملاب بستكت سفنلاو ..هضرغو

 قيفرلا هبستكي امك كلذ ريغ ىلإ ءادوسلا ةبلغ دنع طاشنلا ةلقو مغلاو مهلاو ءارفصلا ةبلغ

 «ةمالسلا ىلإ ىرجأ سفنلا تناك لادتعا ىلع ةيراج عئابطلا هذه تناك ىتمو .هقيفر نم

 مكحملا دضنلا اذه لمأت ىتمف .وه الإ هلإ ال هريبدتو ىلاعت هللاريدقتب هلك اذه عيمجو

 ؛مالكلل ناسللاو ,ءشطبلل ديلا تقلخ فيكو ضعبل ىوقلا ضعب ةلداعمو مظنملا بيترتلاو

 ةفيطل ةيشغأ ىف دماج تلمعجف رونلل مئالم لكش ىلع تقلخ فيكو «ةيؤرلل ةقدحلاو
 كلذ نأ ملع اهيشغي نأ فيثكلا رونلاو تاربغلا اهيقت بادهأ رافشألل لعجو رافشألاب ةنفكم

 .هنقتأ اًميلعو هربد اًربدم بيرغلا رمألاو بيجعلا عنصلا اذهل نأ ىلع لاد

 ةمكحلا متأ ىلع ىناسنإلا لكشلا اذه اندجو دق انإف ةريصب ىذ ىلع ىفخي ال اذهو

 اهعنص وأ اهسفن تعنص نوكي نأ امإ «ةبيجعلا ةعنصلا هذه ولخت الف لوقعلا اهيضتقت ىتلا

 نأل اهسفن عنصت نأ لطبو .ىلاعت هللا وهو اهئراب اهعنص وأ ىح قولخم اهعنص وأ دامج
 وه ثيح نم ًالوعفم ئشلا نوكي نأ لطبو .لوعفملا ىلع مدقتي نأ بجي لعافلا دوجو

 فصوي ال دامجلا نإف .دامج نع ردصي نأ لطبو .لوعفم وه ثيح نم ًالعاف وأ لعاف

 اهاتعم ام ةعيبطلا :لوقن انإف ءاهريغ وأ ةعيبط ىح قولخم نع ردصي نأ لطبو .لعافلاب

 انلق اًيح ناك نإو ؛مدقت ام هين لوقلا ناك اًدامج ناك نإف .اًيح وأ اًدامج نوكت نأ ولخت الف

 .هل لعاف ال وأ لعاف هل نوكي نأ ولخي ال ىحلا اذه

 ةعيبطلا تناك نإو .ثدحم ىلإ اهراقتفا ىف مدآك ةعيبطلاف رخآ لعاف هل :ليق نإف

 ديرن ىذلا وهف .هلإ اولوقو ةعيبطلا ظفل اوطقسأف هلإلا ىهف ةلع الو اهل لعاف ال ةيح

 نم دب الف فتنم كلذقف ةعيبط ةعيبطلا تلعف انلق اذإ الإ لاحم اهل ةيلوأ ال ثداوح نإف «هنايب

 مدآ لوقي نم داقتعا لطبي اذهو .ًالصأ لوعفمب سيلو هل ةلع ال أدبم ىلإ ثداوحلا دانتسا

 ا مدا قع



 ةلالدلا هنم ضهتنت ىناسنإلا لكشلا نأ حصف لاحم وهو لسلستلا همزليف هعبتن :انلق

 بيرغ رمأ ملاعلا ىف سيلف ملاعلا ىلع ةلادلا بئاجعلا نم هيف ام عم هروصمو هئراب ىلع
 ةخسن وهف «ملاعلا ةاهاضم ىلع هقلخ ىلاعتو كرابت هللاف .هملع حاتفم هيفو الإ لكشم

 هناحبس هللا لعج امو ءايلوألا تاماركو مهتازجعمو ءايبنألا لاوحأ لمأت نمو .هنم ةرصتخم

 رومألا تابيغمب ملعت ىتلا تامانملا ىف هسفن نم دحأ لك هدهاشي لب سفنلا ىوق ىف

 عستي ال وهو .اهتعسو راحبلاو ضرألاو ءامسلا نم مونلا ىف ناسنإلا هرصبي امو ءاهتبقاعو

 نم اذهو . مهردلا رود ىف ىهو نيعب اهتعس ىلع ءامسلا رصبي هنأ امك هرصيي ام رادق:

 ال ناسنإلا بئاجعو ءاهنقتأ اًعناصو اهريد اربدم بئاجعلا هذهل نأ ملع بيجعلا رمألا

 .ميلعلا رطافلا ناحبسف .هنم ءابطألا هلمعتسي ام بئاجع صاونلا نم هيف لب ىصحت

 ىناثلا جارعملا

 رهاظلا بيرقلاو ةمكحلا نم لهسلاب هباحصأ ةلماعم نم لوألا جارعملا ىف انغرف املو

 لثماو سوكعملا ىأرلا هل لعج نم الإ اهيف مشعلتي الو اهرون ىفخي ال ىتلا ةلالدلا نم
 اذهو :ىناثلا جارعملا ىلإ قترنلف . 1 :دعرلا7 4 داه نم هَل امه هللا للضي نمو » :سوكتملا

 ةيقاب ىه لهو سفقنلا ريرقتل وهو .ءايقتألا نيقذحتملاو ءايكذألا نيققحملل :نيتقبطل جارعملا
 ةدئاف الو نولماعلا لمعيو نودهتجملا دهتجي هلو مولعلا رئاسل بطقلاك جارعملا اذهو ؟ال م

 ةذوخأملا ةرخآلاو ايندلاءابنأ رئاسو رانلاو ةنحجلاو باقعلاو باوثلاو ءايبنألا ةوبن نإف «هنم مظعأ

 ام عيمجف ءاقب اهل نكي مل اذإ سفنلا نإف «ةلأسملا هذه تلطبأ ىتم تبثت ال لسرلا نع

 انع بيغيام بسحبو .دهتجن ةلأسملا هذه نم هب قثن ام بسحبو لطابف هيف انعمطأو هب انربخأ
 تابنلاك لدتعم جازم ناسنإلا ةقيقح نأ اودقتعا مهنإف ةقدانزلا ترفك ةلأسملا هذهبو ءرظنن

 ثوم كلذ دعب ىجترتال مث .رثدو دسف درب وأ رح هيلع بلغ ىتمو ؛ىقب هاوق تلدتعا ىتم
 دجال لح نو ةعأ لوقك ءاينالاب | رناهمحاز قلقا كلذل اوفكعتاف“ روك ةلوا فايع الو

 لاومأ باحصأ مكنأ نومعزت متنأ لاقو فختسا هنأل كلذو .اًدلوو ًالام نيتوأل :ةباحصلا

 .هنم كيضقأسو لام كانه ىل نوكيسو ةرخآلا ىف

 مل كلذلو «تباث الف لحمضا اذإو مولعلا سأ وهف سانلا رودي جارعملا اذه ىلعو

 مالكو ,بذكي وأ قدصيوأ دري وأ لبقي نأ نيب مهريغ مالك نأل ؛ملعأ هللاو لسرلا هنيبت
 ةفيعض اهرثكأ ناهذألاو ضومغلا ةياهن ىف ةلأسملا نإف.كلذك سيل مالسلا مهيلع لسرلا

 تاراشإ الإ اهيف اودروي ملف مهلوق ىلع مهلوق نم ضرتعتف مهدصاقم مهفت مل امبرف

 :ءارسإلا ] 4 يّبَر ٍرْمَأ نم حورلا لق حوّرلا نع كتولأسيو ا :زيزعلا نآرقلا ىفو .اومرو



 :ءاملا 00 ميرما ىلإ اماَقلَأ هتملكو :مالسلا هيلع ىسيع ىف ىلاعت لاقو 5

 دنع ةرهاظ اهلك هذهو .«رضخ رويط لصاوح ىف ءادهشلا حاورأ» : هَ ُهْلَْو ىبنلا لاقو . ١

 مايألاو نينسلا رم ناعايك سانلا فلتخا دقو .ةلوقعم مهريغ دنعو ةفوشكم ءاملعلا

 عم سمشلاك نادبألا عم اهنأو ةيلكلا سفنلا ىهو ةدحاو حورلاو سفنلا نأ نوطالفأ معزف

 فلأت اهنأ معزو ءهردق ىلع هبيصن عضوم لك ذخأيف عضاوملا ىلع اهعاعش رثنت ضرألا
 ىه سيلو هيف لازت الو هب تفغشو هتفلأ هيف تلصح اذإف عبطلاب ةبسانملا نم برضب مسجلا

 ةبسانمو لاعفنالاو ةمزالملا ىف ديدحلا عم سيطانغملاك ىه امغإو «ماسجألا ىف ةلاح هدنع

 عبطلا ىه ةيفخ ةطساو نم برضب هل لعفني نكل ىناثلا ىف الاح امهدحأ سيلو .ةعيبطلا

 بذاجت لبقي الف ةدملا لوط عم ىلخي ديدحلا نأ امك ءندبلا دفي نأ ىلإ هيف لازت الو

 «جازملا لادتعا دنع نوكي ىنعم ةايحلا ةقيقح نأو ضرع سفنلا نأ نورخآ معزو .سيطانغملا

 اهنأ نوطالفأ معزو .ةثدحم سفنلا نأ ىلإ نوبهاذ ءالؤهو هحور تينئف ناسنإلا تام اذإف

 نمر .ىنفت ال كلذ عم ىهو ندبلا ثودح دنع ةثدحم اهنأ ىلإ ةثلاث ةقرف تبهذو .ةميدق

 هللا ءاش نإ فشكتسو .نوطالفأ بهذم ىلع رثكآلاو بهذملا اذه ىلع ةفسالفلا نم ققح

 ةثالث انهه مسرنلف . ىلعألا ملاعلا ثودح :ثلاشلا جارعملا ىف مهبهذم ةلئاغ ىلاعت

 :لوصف

 .اهب ندبلا كرحت ةلعو سفنلا ىوق ىف :لوألا لصفلا

 .لحملا نع اًينغتسم هسفنب اًمئاق زيحتم ريغ ارهوج سفنلا نوك ىف :ىناثلا لصفلا
 .ةيقاب اهنأو مدعت ال سفنلا نأ ىف :ثلاثلا لصفلا

 اهب ندبلا كرحتت ةلعو سفنلا ىوق ىف لوألا لصفلا
 وأ حيحصت ىف ردقلا اذهل ضرعتلا نع رجزي عرشلا نأ هيدل قيقحت ال نم دقتعا امبر

 باوج .« ىبر رمأ نم حورلا لق # :هناحبس هلوقو :كلذ ىلع ليلد عرشلا ىف سيلو لاطبإ
 نع انفشك دقو هيلع مكحلا ركذل رجزلا ىلاعت دارأ ولو هيلع وه امب رمألا مهف اذإ عنقم
 كرحي مسجلا نإف ءمسجلا نم بوثلا ىرجم سفنلا نم ىرجي مسجلا اذهو ةينامسجلا ىوقلا

 سفنلا ىوقو . ةبسانمو ةيفخ ىوق ةطساوب ندبلا كرحت سفنلاو ؛هئاضعأ ةطساوب بوثلا

 عجرت امنإو ةدحاو اهتاذ ىف سفنلاو اهركذن ًارشع تغلب امبرو «ندبلا نم عضاوم ىف رهظت

 .ةكردملا ةماشلا ةقئاذلا ىه سفنلاو . سملو قوذو مشو رصبو عمس انلوقك ةلآلا ىلإ ةيمستلا

 قورعلا نأ ءاضعألا هذه نود ةكردملا ىه سفنلا نأ ىلع ليلدلاو «ةرهاظ ىوق سمح هذهف

 ىلإ رقتفي ال دهاشم اذهو توملاو رذحلاك تلطب اهب سفنلا لاصتا عنمت ددس اهب ثدح ىتم



 ازقلا مامإلا لئاسر هعومجم سسي٠٠يسس٠ع٠٠بسللللل 7١+ دع

 ةرهاظ :ناحيف ةكردملاو ؛ةكردم ىلإو ةكرحم ىلإ نيمسق ىلإ مسقنت ىوقلاو .ليلد

 :ثالث ةنطابلاو هانركذ ام ةرهاظلاف «ةنطابو

 ةرصبملا ةوقلا ءارو ٌغامدلا مدقم ىف ةيلايخلاف «ةيركفلاو ةيمهولاو ةيلايخلا :امهدحأ

 ىمسيو ساوحلا هكردي ام عاطقناو نيعلا ضيمغت دعب اهيف ةيئرملا ءايشألا روصءاقب اهتيصاخ
 7 ةلرتشملا نيحلا

 اهروصو ىناعملا ىوقي ةصتخم ىلوألاف ؛«ىناعملا كردت ىتلا ىهو ةيمهولا :ةيناثلا

 رفنتف ةدرجم بئذلا ةوادع ةاشلا كردت ذإ اهداومو اهروص نود ىناعملا ظفحت هذهو .اهداومو

 . غامدلا نم ريخألا فيوجتلا اهلحمو اهقلأتف مألا نانح كردت ةلخسلاو .هنع

 فيوجتلا ىف ىهو . ضعب عم اهضعب روصلا بكرت نأ اهنأشو ةركفملا ةوقلا :ةثلاثلا

 :لئاقلا زمرب ةدارملا ىهو ا ولالا طظفاحو روصلا طيات نو طجرألا

 كئاح رو اءاسيلخ نالكر

 لزعألا كامبسلا ىلع نالباقتم
 ش١ ربا مةقرخ لاذ جسني لازام

 لبْفُلا بايت هبُحاّسص طيخبو

 عضاوملا هذهب تلزن ىتم تافآلا نإف .بطلا ةعانصب ةنهربم ىوقلا هذه عضاومو

 كلت ظفحت تاسوسحملا روص اهيف عبطنت ىتلا ةوقلا نأ اومعزو ءتاكردملا هذه تمدح

 ظفحي ئشلاو اهيلع كلذ رركت اذإ سمخلا ساوحلا بسحي اهلوبق دعب اهيف ىقبتف روصلا

 لبقي هنإف عمشلا فالخب ظفحي الو عابطنالا لبقي ءاملا ذإ لبقي اهب ىتلا ةوقلا ريغب ئشلا

 .ةظفاحلا نوصت ةركاذلا ىوقلا نأ امك ةليختملا نوصت ةظفاحلاو سبيلاب ظفحيو ةبوطرلاب

 ةيعوزنلا ةوقلا ىه ةثعابلاف .ةكرحلل ةرشابم امإو . ةكرحلا ىلع ةثعاب امإ ةكرحملا ىوقلاو
 ىلع ةرشابملا ةكرحملا ةوقلا تثعب هنم بهرتي وأ هيف بغرتي ارمأ تأر ىتمو ةيقوشلا

 أدبلا ةهج نع طسيب امإ .ٍبلقلا نم تاطابرلاو تالضعلاو باصعالا ىف ثعبنتف ءلعفلا

 تنزح اذإو . حرفلا ناكف قورعلا ىف ءامدلا ترشن تحرف اذإ ىه ذإ هيلإ ىقبقي امإر

 كاردإ سفنلا نأش نم مث .نزحو متتغاف بلقلا ىلإ ىناويحلا حورلا بذهتاف تيذهتا

 ندبل كرحم أديم ىه ةوق ةيلمعلاف .ةيملع امإو ةيلمع امإ ناتوق اهلو .ةييغملا تامولعملا
 ةداملا نع ةدرجم مولعلا قئاقحل ةكردملا ىهف ةيملعلا امآو . ةيتاسنإلا تاعانصلا ىلإ نانإلا

  مولعلا ةكئالملا نع فقلتت ةوقلا هذهبو لقعلل ىهو ةدرجملا ةيلكلا اياضقلا ىهو .ةروصلاو

 دتتسي ةسوسحم اهلك رومألا هذهو .ةينامسحلا رومألا نم هب تلكو ام حلصت ةيناثلا ةوقلابو

 امو سوسحم اهرثكأ ةينامسجلا نم هاتركذ ام نأ امك هديهمتب لوطن الق سحلا ىلإ اهناهرب



 عج الا تب سس سقس ىلازفلا مامإلالئاس ةعومجم سيح

 ىوقلاو مسجلا تمهف اذإو .افصوي ام رثكأ هنأ ىلع حيرشتلاب نينتعملا هيف اندلقف باغ

 بوثلاك ناك عضاوملا ىلإ ةفاضإلا رابتعاب اهاوق نأو ةثعابلا ةكرحملا ىه سفنلا نأو ةيناويحلا

 نيتوق اهل نأ انمدق دقو . اًبيج هنم عضومو اًقوط هنم عضومو امك هنم عضوم ىمسي دحاولا

 لعفنم مسجلا نأو ةوقلاب ىهانتي ال ام ىلإ مولعلا لوبقل ةدعتسم ةيملعلا نأو. ةيملعو ةيلمع

 لعفلا أدبم اهنمو . ةيعوزتلا ةيقوشلا ةيملعلا هذه تحت ةيلمعلا ةكرحللو ةكرحملا ىوقلل
 .رهظيو زربي نأ ىلإ

 الهو اهدوجو ةحص ىلع لدي ام اهتيؤر ىف نإف سفنلا ىرت ال ملف :ليق نإف

 .اهاتليخت

 نع باوجلاف .ليختت ال مل ةيناثلاو «ىرتال مل امهدحأ ناتلأسم ناتاهف :انلق

 :ةبوجأ ةثالثب ىرت ال مل ىهو امهدحأ

 ال دوجوملا دوجو ةحص ذإ .ىري نأ هطرش نم سيل دوجوم لك نأ :امهدحأ

 نوكت نأ امإو ةيتاذ نوكت نأ امإ ءىشلل ةمزاللا لاوحألا نإف اًيئرم نوكي نأ ىعدتست

 دوجوملا دوجو تبثي ذإ هل ىضرع اًيئرم هنوكو ىتاذ ةمزاللا لاوحألا نم دوجوملاو «ةيضرع

 ىلع ليلدلاو .هل ىئارلا مدع دوجو لطبي الو دوجوملا تبشي كلذ عمو ءهاري نم مدع عم

 لطبي ال كلذو نآلا ىتح ري ملو ةياهن ىلإ ال لزألا ىف ىلاعتو هناحبس ءىرابلا دوجو كلذ

 امإ هيلع لدتسي دق ئشلاو هدوجو حح صيام هل تبثي نأ دوجولا ىعدتسي معن .هدوجو

 . هيلع ىضقيف سحلل تبثي رثأب امإو ةيلقع اياضقب
 ديزي ىنعم انماسجأ ىف نأ انملعو «ةرورضلاب انسفنأ دوجوو سفنلا راثآ اندهاش دقو

 .هل حور الو عبارلا رهشلا ىف اًمات نينجلا نوكيو هل حور الو مسجلا ىقبي ذإ ةرورضلاب اهيلع

 نوكيو ةفاسم ىلعو ةهج ىف ىئارلا نم نوكي نأ بجي ىئرملا نأ :ىناثلا باوحلا

 نوللا ذإ ناولألا لبقت ال سفنلا نإ انلق اننإو .تارصيملا راهظإ ىف ل ناولألل ًالباق

 . عمتجت رومأ نم بكرم
 ةرقلا نأ ىلع ليلدلا ميقنسو ءزيح ىف نوكي نأ دب ال ىئرملا نأ :ثلاشلا باوجلا

 .اهل زيح ال ةيلقعلا

 ايل 5 . ٠ث ٠

 ارهوج سمنلا نوك ىف ىنانلا لصفلا
 لاقيف تاهج ىلع :لوقنف .ةرابعلا هذه فشك نم دبالو هسفنب مئاق رهوج سفنلا

 اذه ىف دارلا تّسيلو سفنأ هذهو .ةيتابنلا كلذكو ةيمنملا كلذكو سفن ةيزاغلا ةوقلل

 جورخ بتارم لوأ هذهو .ةيناويحلا مث ةيمانلا مث ةيزاغلا مث ةيتابنلا سوفنلا لوأف . ضرغلا



 د-ح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجرب 7بسسسشس٠*سللللطصع (١ دح

 سحي اهب ىعيبط مسج لامك ىه ةيناويحلا سوفنلاف «لعفلا ىلإ ةوقلا نم سفنلا لعف
 ىف ةعدوم ةرارح ىه «سفنلا هلهو .«سفنلا هذه ىف ناكرتشي ناسنإلاو ةميهبلاو «كرحتيو

 عمتجي مد ةيقب ىلع ىنملا طقسأ اذإف «٠ بلاقلاك اهل محرلا ىف عمتجملا ثمطلا مدو. «ةفطنلا

 تديازتو جراخخ نم رحلاب دتماو نخسف هرحب هدقعو نبللا ىف قتنلاك هيلع رشتنا محرلا ىف

 ءزجلا كلذ شقتنيو بصعلاو قورعلا نم رشتنت مث بلقلا نوكتيام لوأق*“ .ةيزيرغلا ةرارحلا

 اهجورخ موي ىلإ محرلا ىف ةفطنلا طقست موي نمو ؛نينجلا ءاضعأ لمكت نأ ىلإ هيف
 نم مألاو مألا ةهج نم رحلا دمتست ةفطنلاو .كلفلا عابرأ ةثالث سمشلا عطقت ام راذقم

 ىف ىفاصلا تيزلاب برشملا نشخلا لوتفملاك تراص عساتلا رهشلا ىف تلخد اذإف «ةيذغألا

 .قدأو ضمغأ رمألا لب لثم اذهو .لاعتشالل ىتأتلاو ةمءالملا ةدش

 يمك ةتنكالا ةذح تقلت اذإتنصانغلاو تاناحلاو ةادكلا :تانل ةتئاوشلا !نننلاف

 لق» :ىلاعت لاق امك رمألا ملاع نم ةوق ىلاعت برلا دجوي ذئتيحف . سفن ىهلإلا دوجلا نم

 لاقو . 157 :ىروشلا] 4 انرمأ نم احور :٠ ىلاعت لاقو .140 :ءارسإلا] , 4 يب رمَأ نم حورلا

 كلفلا بدحم نم ملاعلاو . ١9[ :رجحلا] 4 يحور نم هيف كفو هوت اَذإَف : ىلاعت

 : ةكئالمو ادونج ةءولمت انيلإ انمادقأ ىلت ىتلاو قوف ةهج ىلت ىتلا ةحفصلا ن نم عساتلا

 نأ زوجي ال هنأ ىعيبطلا ع دقو 7١[. :رثدملا] 4« وه ألِإ كبر دونج مّلعي امو»

 وهف ىلاعت ءىرابلل دوجوم لك نأو ةتبلا ءالخ ال نأو «ةعساتلا ةركلا جراخ ملاع نوكي

 تحت ام لكف ةعبرألا رصانعلا نع ليحتست ىهف ماسجألا امأف .ةركلا هذه فوج ىف لخاد

 وهف كلذ ادع امو ضعب ىلإ اهضعب ليحتسيرصانعلاو «ريغتم ليحتسم رمقلا كلف رعقم
 ةيناحور ىهف رصانعلا نم ال رهاوجلا كلت سنج نم سفنلاو ءرخأ ثداوح نمرهاوج
 .ريبكلا ملاعلا سفنل ةيزاوم ةريغص سفن ىهو ةضحم

 فيطل ىئاحور رهوج سفنلاف «ملاعلا ةاهاضم ىلع دوجوم ناسنإلا نأ انم رركت دقو

 نأ ىتح «هتطاسبو هتيناحورو سمشلا عاعش دهاشي وهو كلذ ركنملا ركني نأ بجي الو

 ىذلا عاعشلا عطقنيف لبج فلخ بيغت نأ الإ امف قرشملاب اهعاعشو برغملاب نوكي اهصرق
 ةآرم تذخأ اذإ كلذكو ؛نينسلا داحآ كلذ عطقنا ال اًمسج ناك ولو .نامزالي قرشملاب

 ىف ال هيلإ هتسكع عضوم نع هعطقت مث .تئش ثيح ىلإ كلذ سكعنا عاعشلا اهب تسكعو

 الو تيب عضوم ملاعلا ىف سيلف فيثك سفنلا رهوج ىلإ ةفاضإلاب عاعشلا رهوجو «نامز

 وهو ة ةولخلا ىف رتسلاب ُهلِكَع ىبنلا رمأ كلذلو .ىلاعت هللا الإ هملعي ال امب رومعم وهو الإ ةيواز

 « ديتع بيقر يدل لإ لوَق نم ظفلي ام» :ىلاعت لاق دقو «نينايرع هتأرما لجرلا عماجي نأ

 حاورألاف 11١[. :ق]  ددرولا لبح نم هيلإ برأ نحنو ناسنإلا ىف ىلاعت لاقو .[18:ق]



 هع هو حبحب ا- بت ا-ببات-تبس يللازفل امال للاسر ةع مجم سس

 بساني هنم نوكت رصنع هبش سفنلل نأ اًهيبنت كلذ ىلع انهبن امنإو .ملاعلا اهب نوحشم
 ةوقلاب املاع اًيناحور اًفيطل ًارهوج اًسفن ىلاعت هللا دجوأ ةيناويحلا حورلا تتأت اذإف اهتقاطل

 ال ىتح هعم أشنيو هب لغتشيو مسجلا اذهب ثبشتيف «هتراب لقيو رومألا ملعي نأ هعئابط ىف

 ديدحلا لثمك كلذو .ماسجألا كرحيف ىلاعت هللا نم هيلع هصرحو هفلإ دتشيو هاوس فرعي

 «هيف رثألا ىوق هتيصاخو هتعيبط ىوقي رمأ هيلإ فاضنا اذإف كرحتي هال اذامج نوكي هنإف

 كلت ىلع لازي الف ىحلاك هارتو رادو ىرجف ديدحلا تكرحف ةيلكلا سفنلا لعفل لحملا ىتأيو

 مسجلا اذه عم سفنلا هذه لازت الف «ةكئالملا كلت لوزتو ماطفلا كلذ مرخني ىتح لاحلا

 هيلع عراشلا ربخأ دقو .ءاملعلا الإ هفرعي ال هنأ ىلع قطنب جراخ نم دم ةكئالملا اهدمتو

 . ةكئالملا ىلع لصحي رثأ نم دبالف ناطيشلا نم رشلاو ةكتالملا نم ريخلا نأ :مالسلا

 اهنع ربعملا لوقعلا الولف .هنع ترثأتو ىناحورلا نع تلبق ةيناحور سفنلا تناك املو

 طقف ةوقلاب ةملاع :نسضنلا نإف ةتبلا ًالوقعم تلقع امل جراخ نم سوفنفل ةدمملا ةكئالملاب

 ىف ةقبط ىلعأف لعفلاب ةلاع اهريصي 0

 هذه ىلع فوكعلاو سفنلا بيذهت بسحب كلذو .مهيلي نم مث , هّلْبَي ءايبنألا دادمتسالا

 ىلاعت لاقو 6١٠١١. :ةدئاملا] «سدقلا حورب كندُيأ ذإ 9 : يلاعت هلوقب ىنعملا وه اذهو ةبنجلا

 ىف سانلا .[77 : ةلداجملا) # هنم حورب مهديأو ناَيإلا مهبولُق يف بتك كتلوأ :ءايلوألا ىف

 :ىلاعت هلوقب نودارملا مهو اًئيش ذخأي ال نم سانلا نمو هل ةياهن ال اًنوافت كلملا نم ذخألا

 سمفنلا ةتاحبس هللا دجوأ امنإو .[؛4: ناقرفلا 1 4 اليبس لَصَأ مه لب ماعنألاك الإ مه نإ ) ص

 لاق امك ةدام ىف اهلعجف نايصع اهنم نكي مل ةداملا نم ةأربم اهدجوأ ولو ءىمدألا ناحتمال

 ةدام ىف دوجوملا نأ تفرع ةكئالملا نأ كلذو . [14 :سنري) 4 نولمعت فيك رظنتل )» : ىلاعت

 بستكت سفنلاف *[7* : :ةرقبلا) 4 ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ » :أولاقف ىصعي

 دعب نم ىه مث .سخألاب وأ ىلعألاب امإ نيطايشلا وأ ةكئالملاب قحلت ىكل لامكلا اهندب ىف
 امهيرصنع نإف ندبيلا مدعب اهمدع ىلع لدي ال ندبلا عم ةدوجوم اهنوك .نأل ةيح كلذ
 . نافلتخم

 اهتراب ديري نأ الإ ريغتت ال كالفألا تاوذو ةكئالمللا سوفن نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 ليلدلاو ةبكرم ال ةطيسب سفنلاو بيكرتلا لالحنا وه ءانفلا نألو ءاهرهاوجب هلبقت كالفألاو

 قافتاب مسجلا لقعي نأ ةتبلا حصي الو «ةناهكلاو ةوبنلاك ةبيغملاو ةيلقعلا رومألاب اهملع هيلع

 نأ ليحتسيف مسج طالخألاو مسحلا ىف طالخألا لادتعا نع ةرابع جازملاو ءالقعلاو ءاملعلا

 داي ذل يشع لكو ةكئالملا رهوج بساني رهوج كردملا لقاعلا امغإو .ةلقاع ةكردم نوكت

 الو «ةينامسجلا ٌروتقالاو تاكرحلاو ةمدخلا ىف فرص اًفيثك مسجلا ناك الو .هسنج الإ
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 مسقني ال ملغلاو «سفنلا ىف ةلاح مولعلاو ردقلاو تادارإلل تدعأ ةفيطل سفنلا . تناك

 دقو «هنم هتكرح نوكت نأ كلفلا ىف مزلل هنم هتكرح تناك ول مسجلا نألو مسقني ال هلحمف

 نأ لطبيو ًالصأ هسفن اًكرحم نوكي الف كرحتم لكو «ةكرحم سفن نم هتكرح نأ نهربت
 ريغو مسج ريغ هكرحي نأ ىقبيف لعفلاب وه دبتسال مسج هكرح ول ذإ رخآ مسج هكرحي
 . لحنيف تارفانته نم هعامتجال دسفي امنإف دسفي امو ؛هيف بيكرت ال مسجلا

 مث . ىقبت سفنلاف ىقبي لحني ال امو لحنت سفنلاف ءةبكرم ال سفنلا نأ مدقت دقو

 رهاوجلا نإف نوملكتملا هدقتعي ام ىلع امإو .هسفنب مئاق امإ وهف رهوج وه ام عيمج :لوقن

 مهدنع رهاوجلا فلتخت امنإو .مسجلا رهوجو سفنلا وهوج نيب قرف الو ةلئامتم مهدنع
 مسجلا ناك ولف ءهب موقيوأ رهوجلا ىف لحي مهدنع رهوجلا نوكي نأ ليحتسيو ضارعألاب
 ىف اهلثامتل هنم ىلوأ الو مسجلل ةفص سفنلا نوكت نأ حصي مل ًرهوج سفنلاو ارهوج

 تسيل هسفنب اًمئاق ارهوج نوكت نأ ىقبي مل اضرع وأ ارهوج نوكت نأ لطب اذإو .ةيرهوجلا

 . رهوجب الو ضرعب
 . ىردي الف ثلاث رهوج امأو . ضرع وأ رهوج الإ لقعلا ىف لقعي ال :ليق نإف
 بجوأ امنإو « كلذ ىلع لدي رصح لقعلا ىف سيل لب فخس نأ الإ اذه : انلق

 سايق وهو ليثمتلا سايق اذهو رهوجو اًضرع الإ دهاشت مل ثيح نم ةدهاشملا ةمسقلا كلت

 دوجو تبث اذإو .ىلاعت هللا لوحب رادقألا تدعاس نإ نيهاربلا ريرقتل اًياتك دعنسو .لطاب

 .ناهربلاب ثلاث ىنعم

 نأ لطبو .ليحتسي وأ هيلع زوجي وأ لحملا هل بجي نأ ولخيال ىنعملا اذه :انلق

 ريغ اًدبأ سفنلا نوكي نأ مزلي كلذو صصخم ىلإ رقتفي ال ىلقعلا بجاولا نإف ءهل بجي

 .لحم ىف اهيف نوكت ال اهيلع رمت ةدم نم دبالف ندبلل اهكرت دهاشن نحنو لحم نم ةيلاخ
 مسج ىف نوكت ال نيلاقتنالا نيب ام لوقنف ء.مسج ىلإ مسجلا اذه نم لقتنت اهنإ انلق ول اذه

 هيلعف لحم ىلإ لقتنت اهنأ معز نم : لوقن مث .ام نامز ىف ضقتني ال بجاولا مكحلاو

 زئاج لاقي نأ ىقب اهل اًبجاو لحللا نوكي نأ لطب اذإو ةتبلا ليلد هيلع موقي ال اذهو ليلدلا

 نوكي نأ الإ لحم ىف رثؤي ال صصخملا»و صصخم ىلإ رقتفا ئشلا ىلع زاج امو ءاهيلع
 اهنأ تبثو حصف مسجلا ىف اهعابطنا ليحتسي سفنلا نأ انمدق دقو «ريثأتلل ًالباق لحملا

 . لحملا اهيلع ليحتسي

 ةيقاب اهنأو مدعت ال سّمنلا نأ ىف تلاثلا لصفلا
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 ةميدق سفنلا نإ لاقي نأ امإ :نيبهذم ىف بمهاذملا رصحنت :لوقن نأ ةلأسملا هذه نآلا هب

 الإ مدعني ال هدنع لولعملاو اهدوجو ةلع هدنع ىلاعت ءىرابلا نإف نوطالفأ بهذم ىلع

 .هبهذم اذه مدعنت ال سفنلاف مدعتي ال ىلاعت ءىرابلاو هتلع مادعناب

 قفتا نكلو ءانيس نبا بهذم وهو ةثدلحم سفنلا نأ مهيققحم نم ةفئاط تبهذو
 دا ىلاعت لاقو .مالسلا مهيلع ءايبنألا تربخأ كلذبو مدنعتت ال اهنأ ىلع لكلا

 هللا ليس يف اولتف َنيِذْلا نبسحت الواب :ىلاعت لاقو .689 :ةدئاملا «( مهنع هللا يضر ادبأ

 الو :رفاكلا سفن ىف هناحبس لاقو .8 :نارمع لآ) 4 نوُقؤري مهُّبر دنع ءايحأ لب اتاومأ

 َنوُقوُدَي ال إذ :ةنجلا لهأ ىف ىلاعت لاقو .[74 :هطو7١ :ىلعألا] © ىبحي الو اهيف تومي
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 :نافرط امه اذإف .206 :ناخدلا] «( ئلوألا ةتوملا لإ تملا اهيف

 ةيرهدلا نم ةفئاط اشاح مدعنت ال اهنأ ىلع فلاخملاو فلاؤملا قفتاو اهمدع :امهدحأ

 . مهيلإ تافتلا ال

 ةثدحم اهنأ ىلإ عئارشلاب نولئاقلاو نويمالسإلا بهذف .اهؤادتبا وهو :ىناثلا فرطلا

 نكلو ةثدحم اهنأ ىلإ ةفسالفلا نم ةفئاط تبهذو .مدعلا لبقي ال رهوج اهنكل ءادتبا اهل

 ءالاك رهوجلا ةيهام لاقتنا مهدنع ثودحلا ىنعم كلذو . نوطالفأ بهذم ىلإ دوعي مهبدذم

 كلذكو ءاوه لاحتسا مهدنع ءاملا نكل ءاقيقحت مهدنع نفي ملف ىنفف رانلا هتحت لعشأ اذإ

 نم اذه تمهف اذإو .رهوجلا لاح رييغت نع ةرابع مهدنع ثودحلاف اًران لاحتسا اذإ ءاوهلا

 ءاملا لاقتناك ةلاح ىلا ةلاح نم اهرهوج لاقتتنا نع ةرابع مهدنع سفنلا ثودحف مهبهذم

 مقل كلل نسي ةافا رصانعلا نأ ملعأ هللاو مهبهذم هيلإ عجري ىذلاو ءاوهلا ىلإ

 نكلو بكاوكلا ةعشأ ىلإ مجار كلذ لصاحو .اهنم سفنلا دلوت كالفألا نع ةلعفنملا

 نئاكلل مسجلا ءادتبا نوكي كلذو .اهنم دب ال ةقالعو ةبسانم ماسجألاو سوفنلا نيب مهدنع

 ىلإ جرخو مسجلا لعفنا اذإف «جوربلا نيب ام مسقنت ةيذغألا كلت نوكت نأب ةيذغألا نم

 ةيساتع مسجلا ىلإ بكاوكلل ىتلا ةعشألا كلت ترجنا صوصخم علاط نم ملاعلا ةحفص

 مهدتع مدآ نبا نإف «ءتامسلطلا ءارآ اونب اذه ىلعو «عبطلاب ة ةصتخم ةهج نم ةصتخم

 بكاوكلا ةعيبط مئالت ضرآلارهاوج نم ةصتخم رهاوجو ريقاقعو ةرخبأب نولاتحيف مسلط
 موقي ىذلاو . ليوط مالك اذه ىف مهلو ةعيبطلا بسانت ردق ىلع مهدنع ةرفانملاو بحلاو

 رهاوج قلخ ىلع رادتقالاب فوصو٠ه ىلاعت ءىرابلا ذإ ةثداح سفنلا نأ ناهربلا هيلع
 ملاعلا ثودح ىف ثلاثلا جارعملا ى مبهاذم لصأ ىلاعت هللا ءاش نإ درونسو .مدعتال

 ال ءىشلا :لوقتف .مدعت ال اهنأ ىلع ملكتتلف ةلأسملا هذه ىف كلذ داريإل ىنعم الف ىولعلا

 نوكي نأ ولخت الف مدعلل ةلياق سفنبا تناك اذإو .مدعلل لباق هنإ لقي مل ام مدعلاب فصوي
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 نأ امإب .اهذوجو ىف طرش لالتخال مدعت نأ امإو .هل اًيتاذ مدعلا نوكيو اهعبط ىف كلذ

 نأ ىلإ ىدؤي كلذ ذإ اهتاذ تافص نم مدعلا نوكي نإ لطبو .مدعنت" نأ اهئراب ةدارإل مدعت

 ىلإ رقتفي ال هسفنب مئاقلا نأ انمدق ذإ طرشب ةيقاب ىه لاقي نأ لطبو لاحم وهو نينامز ئقبت
 مهيلع لسرلا ةهج نم الإ ملعي ال اهتئراب ةدارإ نإف اهئراب ةدارإل مدعت لاقي نأ لطبو .طرش

 .ةيادهلا ىلو هللاو مدعت ال اهنإ مالسلا مهيلع لسرلا تربخمأ دقو مالسلا

 ثلاثلا جارعملا

 داسفلاو نوكلا ملاع ىف ةثداحلا ةينامسجلا روصلا نأ لوقعلا ىوذ نم دحأ فلتخي مل

 سحلا ملاعو هانمدق ام ىلع ةعيبط امإو ءىراب امإ اهدوجو ىف ةلع ىلإ ةرقتفم ةثداح
 ملاوعلا ىف فلتخاو .هرعقم ىف لصحو رمقلا كلف هاوح ام لك داسفلاو نوكلاو ةداهشلاو

 ىلع ةفسالفلا تقبطأف .اهريغو بكاوكلا نم اهيف امو اهلوقعو كالفألا سوفن ىهو ةيولعلا
 ءىرابلا نع اهلوصح نع رييغتلا ىف مهترابع فلتخاو .داقتعالا ىف فالخ الب كلذ مدق

 هناحبس ءىرابلا نم هتحت امل ةلع وه ىذلا ىناثلا أدبملا ىرجمو مهدنع أدبملا وهو ىلاعت
 هناحبس ءىرابلاو .مدعتي الف اهعم دوجولا ىرورض سمشلا رونو سمشلا نم رونلا ىرجف

 همدقت ىنعم لب ؛ىعيبطلا مدقتلا هيلع مدقتم ريغو ىعيبطلا ىنعملاك هعم وهو ةلع مهدنع

 اًنودح كلذ دعب هومس مث «بجاحلا ىلع ريزولاو ريزولا ىلع كلملا مدقتك ةبترملاب هيلع

 . ةقيقحلا ىلع ال زاجملا ليبس ىلع لكو اًضيفو ًالعفو

 اًمئاق سيل امف .هسفنب مئاق ريغو هسفنب مئاق :نيمسق ىلإ مسقني مهدنع ملاعلاو
 ْئش نم راودألا ىرستف تالاقتنالاو كلفلا نارود نع مهدنع اهثّودحو ضارعألا ىه هسفنب

 ماسجأ : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنم هسفنب مئاق وه امو ًالاوحأ كلذب رهاوجلا بستكتو ئش ىلإ

 لوقعلاو ماسجألا نيب ةطساو ىهو سوفنو تادوجوملا فرشأ لوقعو رهاوجلا سخأ ىهو
 ةملكلاو لعفلاو مسالا نيب طبارلا فرحلاك ماسجألاو لوقعلا نيب ةطبارلا مكح ىف ىهو

 ىتلا رصانعلا رشاعلاو تاومس عست ةرشع ماسجألا مث .ماسجألا ىف تارثؤم ريغ ىهو

 نأ وهو تاجردو بيترت اهلو ةقطان مهدنع ةيح عستلا تاومسلا مث .رمقلا كلف وشح ىه

 «ملعلا وهو لوألا لقعلا اهانركذ ىتلا قيرطلا ىلع هنع ضاف مهلوق نع ىلاعت ءىرابلا

 فرعي مسج ىف عبطنم وه الو مسجب سيل هسفنب مئاق رهوج وهو مهرثكأ دنع ةملكلاو
 :ءايشأ ةثالث هدوجو نع مزل مث . ملقلا وه هنأ اومعز امبرو .كلم وهو هئراب فرعيو هسفن

 ىناثلا لقعلا. نم مزل مث ءاهمرجو ءامسلا وهو عساتلا وهو ىصقألاو كلفلاو سفنو لقع

 سفنو مبار لقع ثلاثلا لقعلا نع مزلو ءهمرجو ةتباثلا بكاوتكلا ِكِلْفو سفنو ثلاث لقع
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 اذكه همرجو ىرتشملا كلفو سفنو سماخ لقع عبارلا لمعلا نع مزلو .همرجو لحز كلف
 تاكرح ببس ىف ريست ىتلا داوملا مث رمقلا كلف وشح ىف ام مث ء رمقلا كلف ىلإ
 ةرشع لوقعلاف .تاتابنلاو تاناويحلاو نداعملا اهنم لعفنت هفلتخم تاجازتما هبكاوكلا

 هلوقب دارملا وه كلذ نأ مهضعب معزو .رشع ةعست كلذ عومجمو ةعست كالفألاو

 عبسلاو اًجرب رشع ىنثالا كلذ نأ مهضعب معزو .10 :رئدملا ب رشع ةعشت اهيلع / : ىلاعت

 ىلع اوقفتاو «نف لك ىف مهيهاذم رئاس رادم هيلعو مهبهذم ةقيقح عجري اذه ىلإو ىرادلل

 ال هنأو «كلذ ريغالو لقعلاب الو سحلاب ال ماسقنالا لبقت ال ةينادحو دحاو ىلاعت هللا نأ

 ىذلا مهنم نيققحملا بهذم وه اذه .كلذ ريغ وأ ةردق وأ ملع نم هتاذ ىلع ديزي هل ىنعم

 . هيلع اوقفتا

 ملعأ ال :لاق ثيح سونيلاج ريحتك ملاعلا ىف مهلاوقأ ىف فالتخالا نم رهظي امو

 وهف هيلع ضراعتي ملاعلا نأ كلذ ىنعم وأ مهيققحم نم ىبارافلا لاق دقف اًنداح وأ اًيدق

 ىنعمف .طلغلا عفترا مالكلا درفنا اذإف .ثداحلاو ميدقلا ىلإ هسفن ىف هماسقنال نابرض

 وهف ةقيقح وه ام امأف .زاجم رخآلاو . ةقيقح امهدحأ : ناينعم هل ثدحم ملاعلا مهلوق

 اًثودح ىلوألا ةلعلا مهتيمستف زاجملا امأو . ةداملا نم داسفلاو نوكلا ملاع ىف روصلا بيكرت

 .ةتبلا ميدق نم ثداح ردصي نأ مهدنع حصيال هنأف «ةدرجم ةيمست ىلإ عجار كلذو اًضيفو

 نع فشكلا ىناثلا نمضتيو ؛ثدحم ملاعلا نأ ىلع ةلالدلا ىضتقي امهدحأ نيلصف مسرنلو

 .ةيح ءامسلا نأ ىف مهتلدأ

 لوألا لصفلا
 ميدق نع ثداح ردصي نأ ليحتسي اولاق اهنع لضفننو اهدرون ةلدأ مهبهذم ىلع مهل

 مل تادوجوملاو ةتبلا هعم دوجوم لزألا ىف هدوجو انضرف اذإ هلإلا نأل هل ةطساو ال اًنودح

 ملاعلا ثدحأ هنإ مث ءدرجملا ناكمإلا زيح هدنع ناك لب هب رهظي مل اهداجيإ نأل هنم ردصت

 هل تثدح نوكي نأ امإو «ىلوألا هتلاح ىلع ىقب نوكي نأ امإ :نيلاح نم ولخي ال هئادحإف

 لعفلاب تقولا اذه صصخ مل : لاقيف ؟ملب .لاؤسلا مزلي كلذو .ثادحإلا ىضتقت هفص

 ةثداح ةدارإل نوكي نأ لطبيو ءاهدوجوو هلآ دقف ىلع رمألا لاحي وأ قباسلا تقولا نود

 امأو . لطاب اذه لكو اهب ديري مث لحم ىف اهقلخي نأ لطبيو ميدقتلا لحي ال ثداحلا نإف

 .لاح رييغت بجوي كلذف لعف مث لعفي مل هنإ مهلوق
 أدبملا ىف قلخلا داجيإ هملع ىضتقمو «لازيالو اًلاع لازي مل ىلاعت هنإف كلذ :انلق

 لعفلا راهظإ ىلإ عجار كلذو ؛مهقلخ أدتبا نيح مهقلخ ىلإ دصقو هيف مهدجوأ ىذلا



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعوميجم تس سس حصد 000

 هل لاقي ال ىلاعت ئرابلاو .رودقملاو مولعملا مزالي نأ رداق ناك اذإ ملاعلا طرش نم سيلو

 .هل ملع ال ىلاعت ءىرابلا : اولاق نإف ءهب اوهوم ام طقسيف ىل

 امك لبقتسملا ىف الو ىضاملا ىف الام تقو ىف ملع امع ريغتي ال ملاع وه لب :انلق ٠

 ةياهن ال ثداوح تابثإ همدقي لوقلا ىف نأ ملاعلا اذه ثودح ىلع ليلدلا نمو ء؛هيلع لدي

 ىف سمشلا راودأ عقتف «ةنس نيثالث ىف لحز كلفو ؛ةنس ىف رودي سمشلا كلف .اهل

 عقي هنإف ءسدسلا فصن ىف ىرتشملا راودأ ىف سمشلا راودأ عقتو ءرشعلا ثلث ىف لحز

 سمشلا كلذكو «دادع الو اهل ةياهن ال لحز تارود تناك اذإف «ةنس ةرشع ىتنثا ةدم

 كلف لب ءانفصو ام ىلع ريسكتلا ىف امهدحأل سمشلا عقت نأ لطبي كلذف ىرتشملا كلذكو

 تارودلا هذه دادعأ لوقن مث .ةرم ةنس فلآ نيثالثو ةتس ىف مهدنع رودي ىذلا بكاوكلا

 مش ال لاقي نأ لطبو رتو الو عفش ال وأ ارتوو اعفش وأ ارتو وأ اًعفش نوكت نأ كفنت ال

 ن. كلذكو .قطنملا ىف ةمدقملا هذه متححص دقو ءرتو امإو عفش امإ دادعلا نإف ءرتو الو

 نأ ىدحمو ًارتو ددعلا ريصي دحاو هزوعي ال هل ةياهن ال امف اًعفش متلق نإف «ارتوو اعفش متلق

 . ةياهنلا تتبث رتو ليق نإو هزوعي

 .رتولاو عفشلاب فاصنإلا لبقي ال ىهانتي ال ام :ليق نإف
 مهمالك ةياغو ةرورضلاب كلذ لبقت رشعو سدس نم تماق هتلمج ذإ لاحم اذه :انلق

 ةبسانم هل لقعي ال ضارتعالا اذهو «هريغ نم أدبلا تقوو صخ امب هناحيس ءىرابلا ةبلاطم

 حلصألا امبر لوقن انأ ىلع ةدارإلاو ملعلا ىلع لمحي هب نوذهي ام لكف ؛لاحب مزلي الو

 .هيف اودجو ىذلا تقولا ىف مهقلخ مهب

 ىناثلا لصفلا

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني لصفلا اذهو

 .ةيح ءامسلا نأ ىلإ مهباهذ ىف :لوألا مسقلا

 .ملاعلا تايئزجب ةملاع ءامسلا نإ مهلوق :ىناثلاو

 . تاكرحلا بيترت ىف : ثلاثلاو

 .انماسجأ ىلإ انسفنأ ءهيسنك اهمسج ىلإ اهسفن ةبسن :سفن اهلو ةيح ءامسلا :اولاق
 ةدابع اهدصق اهيعيبطو اهيدارإ هذه ةكرح كلذك ةيدارإلاو ةيعيبطلا ىلإ انتاكرح مسقنت امكو

 مث .ناويحلا رئاس لقاعلا قرافي كلذب ذإ ضرغل ىدارإ كرحت لك ذإ هنم برقتلاو ةزعلا بر

 لامكلا نإف «تاذلا ىف ال تافصلا ىف ىلاعت ئرابلاب هبشتلا مهدنع هب ضرغلا برقتلا دصق

 هدوجو ىلإ ةفاضإلاب دوجو لكو .نيملاعلا بر هلل مخفألا دوجلاو متألا ءاهبلاو مظعألا



 دعا لل تقل سبب س سس ىلازفلاةامالا لئايرةعومجحم بلح

 ةهازنلاو ةمحرلاو دوجلاو ملحلاو ملعلا ىلاعت ئرابلا تافصب ىنعنو هيلإ برقأ كلملاو .صقان

 برق وهف كلملا نم برق تافصلا هذه لمعتسا ىتم ناسنإلاو .كلذ ريغ ىلإ ملظلا نع

 ةقبط ىهتنملاو :اولاق مهئراب عم ةكئالملا كلذكو ناكملا ىف ال تافصلاو قلخلا ىف ةبسانم

 :اولاق .تاومسلل ةكرحملا سوفنلا نع ةرابع مهدنع ةكئالملاو . ةكئالملاب هبشتلا نييمدآلا

 ىرك لكش ىلع اهنوك لعفلاب وه امف :؛لعفلاب ام ىلإو ةوقلاب ام ىلل.مسقنت اهتالامكو

 امو ءاهل نكمم عضو لكف نيألاو عضولا ىف ةئيهلا ةوقلاب اهل امو اًدبأ رضاح لعفلاب كلذو

 هبشتلا هلصق امنإو ءعضو دعب اًعضو بلطت لازت الف اهيغبت تكرحت اهتابث مدعلف اهنكمي مل
 فلتخت تسيل ذإ ملاوعلا نم هتحتام ىلع دوجلا ةضافإل كرحتي وهف لامكلا تافص ىف هئرابب

 نإف «ناهرب هيلع موقيال مالكلا اذهو .علاوطلا فالتخاو ةلباقملاو عيبرتلاو ثيلثتلا ىف

 اهنأ ىف مهتلدأ ناونع امأف .ةيقرشم ةيبرغملا تناك الهو ةيبرغم تناك اله ةيقرشملا ةكرحلا

 .ةكرحتم ءامسلا نأ اومعزف ةيح

 هذهو . دبالو كرحم هلف كرحتم مسج لكو ةرورضلاو سحلاب مولعم اذهو :اولاق
 كرحملاو «ةكرحتم اهلك ماسجألا تناكل اًمسج هنوك درجمب مسجلا كرحت ول ذإ ىرخأ ةمدقم

 اهنع اًجراخخ اهل كرحملا نوكي نأ امإو .لفسأ ىلإ رجحلا ىوهك اهل ةعيبط نوكي نأ امإ اهل
 نوكت نأ لطبيو اهتدارإب كرحتت نأ امإو .كلذ ىلع هل ارساق نوكيف قوف ىلإ رجحلا ىمرك

 هللا اهكرحي لوقن نأ امإو ءاذه ىف مزل ام هيف مزليف مسج امإ اهكرحم نأل ؛ةيرسق اهتكرح

 كرحي نأ مزلل هقلاخ هنإ ثيح نم هكرح ول هنأل لاحم كلذو :اولاق .ةطساو ريغب ىلاعت

 هتدارإ نأل ةدارإلاب اهكرحت لاقي نأ نكمي الو ءةيزمب ةكرحلا صاصتخا نم دب الف مسج لك
 اهيف ةيعيبطلا ةكرحلاو اهريغ نود كرحتلاب هذه تصخ ملف «ةدحاو ةبسن ماسجألا بسانت

 بورضم الك نإف اهيف حصي ال ةيرودلا ةكرحلا مث . اًدحاو اًبرض مزلت ةعيبطلا نأل لاحم

 مهلوق اشاح اوركذ كلذ ام عيمج ملسن نحنو «نكامألا ىواستتف هيلإ اهدوع مزلي الف هنع

 ملو «نيتطقن ىلع اهكرحتو ءامسلا لكش ىف كلذ مزلي ذإ هللا ةدارإل كرحتت نأ لطبي

 .ةروصلا هذهب تصتخا

 ىلع ةعلطم ةملاع ىهف ةدارإلاب ةكرحتم ءامسلا نأ حص ذإ اولاق : ىناثلا مسقلا

 تايئزج شاقتنا نأو تاومسلا سوفن ظوفحملا حوللاب دارملاو :اولاق «ملاعلا تايئزج

 ةكئالملاو :اولاق . ناسنإلا ىف ةلقاعلا ةوقلا ىف تامولعملا شاقتناك اهيف امو تامولعملا

 ةمئاق رهاوج ىه ىتلا ةدرجملا لوقعلا نوبرقملا نويبوركلاو تاوامسلا سوفن تايوامسلا

 :.ولاق نأب «تايئزجلاب ةملاع ءامسلا نأ ىلع اولدتساو .ماسجألا ىف فرصتت الو زيحتت ال

 ةدارإلاو ةيلكلا ةدارإلا هيلإ هجوتي ال ىلكلا دارملاو .دارملا عبتت ةدارإلاو ةيدارإ ةيرودلا ةكرحلا



 د ىسلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجمب تسسش٠*٠شللل سس م لسسس٠ ا ا/١ دج

 ةيلكلا ةدارإلا ةبسنو ىئتزجو دوجوم لعفلا ىلإ جرخ ام لك نإف .«ئش اهنم ردصي ال ةيلكلا

 ةيئزج ةدارإ نم دبال لب ءىئزج ئش اهنع ردصي الف ةدحاو ةريتو ىلع تايئزجلا ىلإ

 لك ةرورض نم ذإ ةينامسج ةوقب ةيئزجلا تاكرحلا كلتل هروصت مزلي كلذو ةنيعملا ةكرحلل

 نم بسنلا فالتخا نم اهنم مزلي ام تملع تايئزجلا اهروصت تبث اذإو ءاهدارم روصت ةدارإ
 تاببسملل ةيببسلا تاكرحلا اذإف «ءاوتسالاو بورغلا عولطلا ىف هتئازجأ فالتخا عم ضرألا

 هلهجب لبقتسملا ىف عقيام ملعي ال امنإ ناسنإلاو ةيدارإلا ةيوامسلا ةكرحلا ىلإ ىهتنت لسالس

 اذهو اهل ةياهن ال ثداوح عباتت ىلإ دوجوم هنإف ءامسلا ىح ىف لطاب هلك اذهو .«بابسألاب

 ةدحاو ةريتو ىلع هدنع تامولعملا نإ ثيح نم ىلاعت ئرابلا قح ىف اذه حصي معن .لاحم
 نع مزل امو نارود وأ كلذ هل بجوي لكش ىلع همزلي ال كلذو ءهملعو هتدارإل ةعبات

 ىواست لطبيو ًالوأ ملعلاب هدي رمف رودلاو لكشلا تاذل دوجوم ديرم ىلإ رقتفا رودو لكش

 ملعو هل ةياهن ال ام ىلإ تاكرحلا مزاول كلفلا ملع اذإ هنإف .ملعلا ىف قولخملاو قلاخلا

 ءاداضتي وأ اقباطتي نأ امإ اهل امهملع ولخي الف «هل ةياهن ال ام ىلإ اهمزاول هناحبس ئرابلا
 ئرابلا نأ ىلع اوقفتا دقو «متألا لامكلا قحتسي نمل ناصقن وهف اداضت وأ اقباطت ىتمو

 . كلذب درفنم ىلاعت
 هيلع موقي الو حصي ال ام ىلإ مسقني نيقباسلا نيمسقلا ىف هانركذ ام :ثلاثلا مسقلا

 ىف ةفلتخم تاكرحلا نأو ةكرحتم تاومسلا نأ انملعك «ناهرب هيلع موقيام ىلإو ناهرب

 كلذ نأ معزن انكل ,؛كلذب ثداوحلا قلعتو براغلاو علاطملا فالتخاو قيرشتلاو بيرغتلا

 سوفنو ءامسلا نأ نومعزي مهو نامزلا نم ةقيقد لك ىف هملعو هناحبس ئرابلا ةدارإل عبات

 :لوصف ةثالث مسقلا اذه لعجنف ءاهملعو اهتدارإ ةهج نم كلذب ةلقتسم كالفألا

 .تامولعملاب ملاع هناحبس هللا نأ ىف:لوألا لصفلا

 .تانئاكلل ديرم هنأ :ىناثلا لصفلا

 .تاكرحلا بيترت ىف مسقلا ضرغ ىف :ثلاثلا لصفلا

 تامولعملاب ملاع هناحبس هللا نأ ىف لوألا لصفلا
 هملع لهو ملاع هب وه اميف !وفلتخاو «ملاع ىلاعت هللا نأ ىلع عناصلل نوتبثملا قفتا

 نأ ملاعلا ولخي ال لوقت نأ اًنايب هديزنو فاك ملعلا تابثإ ىف قافتالا اذهو .ال مأ هيلع دئاز

 هل ناك نإو .هانمدق امب لطب ثدحم هل نكي مل نإف ءهل ثدحم ال وأ ثدحم هل نوكي

 هب هل ملع الو هثدحأ :ليق نإف .هب ملاع ريغ وأ هب ملاع وهو هثدحي نأ لخي مل ثدحم

 . ملاع هنأ الإ قبي ملف هيفني ام مدقت دقو لاحم كاذ ذإ لطاب اذهو لهاذ وأ روهقم امإ وهف



 د 7  حتحبسب٠7سل٠لل٠ب قع  ىلازفلا مامإلالئاسةعومجمم حج

 دراولا ددجتي ممل هلغ يسوي كلذ تايقزتلاب ناو" «ةتايلكاب كلور ملاع وه + لف نإف
 ثدحت نأ حص ولف فلتخي ال ثودحلا نإف ؛هنم ءزج ثودح ىف مزلي ىذلاو «لطاب كلذو

 .هملع نود ءامسلا ثدحت نأ زاخل هملع نود ةلدرخ

 كلذب نيلكوملا ةكئالملل لب ءهب ملعي ال وهو ثدحي ال اًندحم نأ انملم :ليق نإف

 . مههبش ىهتنم اذهو لالقتسا تامولعملاب مهملع ىف

 ضحملا لقعلا طرش نمو ضحم لقع مكدنع هناحبس ئرابلا ندإف لاحم كلذ :انلق

 ةدام ىف وه ثيح نم ناسنإلا ىلع لهجلا أرط امنإو ءامولعم لهجيال نأ ةداملا نع أربملا

 كلذ متبجوأ الهف تايئزجلاب ةملاع ءامسلا نأ متملع دق :لوقنف .اهريغ نع اهب لغتشاف

 ال :انلق .هيلع ثداوحلا ءورط مزلي :اولاق نإف ؟ءامسلل هومتبثأ ىذلا هجولا ىلع ةزعلا برل

 مكلصأ ىلعو ىهتنم ىلإ هتالاقتناو ملاعلا تابيكرت نم نوكي ام ملع ميدق هملع نأل مزلي

 ملع ملع نم نإف ءاهعباوت عباوتو اهعباوت ملعو اهملع همزلي لوألا بابسألا ملع ثيح نم
 نآرطي ريغتلاو ثودحلا مث .ةلسلسلا عطقنم ىلإ اذكه ببسم هلو الإ ببس نم امو بيسملا

 ثيح نم ىه تريغت امنإو ريغتي ال دحاو هملعف ملع ام ىلع ةيراج ىهو ثداوحلا ىلع

 . ضعب ىلع اهضعب بترتي اهنأ هملع ىف اهريغت ملع
 ؟ةتاذ نيع وه وأ هتاذ ىلع دئاز هملع لهف :ليق نإف

 نأ ىلإ قرفلا رثكأو ةيرعشألا تبهذو ءهملع نيع هتاذ نأ ىلإ ةلزتعملا تبهذ :انلق

 ةمدقم هذهف ءهملع ىلع ليلدلا ماق دقو ملاع هناحبس هللا نأ هدقتعأ ىذلاو .هتاذ ريغ هملع

 ولخي ال لوقن نأ كلذو ءلاحم تاذلل ًارياغم ملعلا نوك تابثإ نأ تبث نإ ةيناثلا ةمدقملا

 نإف .مكيهذم وهو اهيلع دئاز هنإ لوقنوأ ؛هدقتعن ال اذهو تاذلا سفن نوكي نأ ملعلا

 تاذلا نوكتوأ دوجولا بجاو نوكي نأب تاذلا نود لقتسي نأ ولخي الف اهيلع اًدئاز ناك

 كلذو ملعلاو تاذلا ناهلإ امهف هسفنب اسئاق ايدق ناكو تاذلا نود لقتسا نإف ءهيف اًطرش

 .لاحم

 ؟هطرش نم تاذلا : ليق نإف

 طرش ميدقلا نوكي نأ لطب اًميدق ناك نإف .اًندحم وأ اًميدق نوكي نأ ولخي ال :انلق

 مزل هب ماق نإف «هريغبوأ ىلاعت ئرابلا تاذب موقي نأ امإ ولخي الف اًثدحم ناك نإو «ميدقلا

 .هتاذ تافص نم سيل اَّذِإ ملعلاف هريغب ناك نإو لطاب اذهو هتاذب ثداوحلا مايق

 هللا نأ انبهذم نأ وهو لضفب مهقرافن :تلق . ةلزتعملا داقتعا سفن اّذِإ اذهف :ليق نإف

 مكحتلا نأل اهريغ الو هتاذ هملع ال هيلع قلطي الو تايئزجلاو تايلكلاب ملاع هناحيس

 ىلع لدي ام عرشلا مكح ىف سيلو «عرشلا ةقيرط هقالطإو ىلاعت ئرابلا ىلإ مسا ةفاضإب



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعويجم تحسس ال6 دس

 نأو .ملاع ىلاعت هللا نأ ىلع لوقعلا ةلدأ تدهشو اًملطم كلذ درو لب ءدئاز ملعلا نأ

 نأ اًضيأ لطبو ىلاعت ئرابلا نع اًينغتسم هسفنب اًمئاق اًيدق اًدوجوم نوكي نأ حصي ال ملعلا

 . طرش ىلإ رقتفي اًمبدق نوكي

 تانئاكلل ديرم هنأ ىف ىناثلا لصفلا ف
 دب الف ةلطعملا ليطعت ىنبنا اهيلعو ةلكشم لا .ةدارإلل دوقعم لصفلا اذه

 سفنلا عامجإ ةمرهفملا اهتقيقح ةدارإلا : لوقنف «ىلاعت هللا ءاش نإ اهيف لوقلا ليصفت نم

 وأ هيف بغري ئش ةيلايخلا ةوقلا ىف هيلإ اهكرحيو «ةيعوزنلا ةوقلا طاسبنا دنع لعفلا ىلع
 نع ةرابع ةيهلإلا ةدارإلا اًذِإف «ىلاعت ئرابلا تاذ ىف ليحتسم فصولا اذكهو .هنع برهي

 .ةدارإ ىمس هيلإ دمعلاو ثدحملا ثادحإ ىلإ دصقلاف هنع لهاذ ريغ هنأ عم لعفلا هعاقيإ

 هللا نأ ىلع ليلدلا ماق دقو .لعفلا ىلإ ةوقلا نم لعفلا جورخ ىلإ لوؤت كلذ ةقيقحو

 هومس نإو ةفاكلا كلذ ىلع قفتاو ؛هيلإ ملاعلا راقتفا تبثو ملاعلا ءىدبم هنأو ملاع ىلاعت

 ناك اميف تامولعملاب ىلاعت هملعو هب هملع تبثو هنود هل ماوق ال ملاعلا ىلع اوقبطأ دقف ةلع

 لبق وهف هيلإ فيضأ ىتم ملعلاو .لهذي الو لهجي الو ريغتي ال ةدحاو ةريتو ىلع نوكي وأ

 مسقتتف تامولعملا ةهج ىلإ فيضأ اذإ نوكيس هنأب ملعلا قلعت مث هدعب اًمئادو اًدبأ لعفلا

 جرخ دقف ناك امو ةوقلا ىف وهف نوكيام لكف ناك ام ىلإو نوكي ام ىلإ هقح ىف تامولعملا

 . ملعلا ال مولعملا لاحريغتف لعفلا ىلإ
 ةوقلا ىف وه ام لكف اذه ررقت !ذإو «ةبترلا هذه ىلع تمهف اذإ ةميظع ةدعاق هذهو

 ةبرتجام ىلع نابسألا ىلاعت انتر. كيج نيم نوكي نآل ةيرها هناي كاركلاف هوكبس
 نأ ىنعم ىلع عوضوملا اذه ىف ةدارإلا قالطإف .ملعلا هب قبسام ىلع ةقباطم ىهف هملع

 لكو «ىلاعت هللا دارأ ام ىلع راج مولعم لكو ءمولعم دارم لك سايقلا مظنو مولعم دارملا

 امف ةوقلا ىف ىذلا دارملا ةلع ملعلا نوكي نأ حص اذإو .ىلاعت هللا ملع ام ىلع راج دارم

 ىلع ليلد هثودح سفنف لعفلا ىلإ جرخ امق ءرهاظ رمألاو ةوقلا ىف امل عبات لعفلاب وه
 .ملعلل ةعبات ةدارإلاب بولطملا وه هل هعاقيإو هل ىلاعت هللا عاقيإ

 ؟ةيهانتم ال وأ ةيهانتم ىه له تامولعملاف : ليق نإف

 تامولعملا ىلإ ىهانتلا فيضي نأ لئاسلا ولخي الف ليصفت ىلإ رقتفي لاؤسلا اذه:انلق

 هانتم دودحم لكو .دودحمف هب طاحم لكو .هب اًطاحم مولعملا نوكي نأ لقعلا ةرورض نمف

 ةركلا نم هرسأب ملاعلا اذإف ؛لعفلا ىلإ جرخوأ ةوقلا ىف مولعملا ناك هانتم مولعم لكف

 روصحم هانتم هنع مزلي امو اهصاخشأو اهعاونأو اهسانجأ نم اهعباوتو هيوحي امو ةعساتلا

 . ىلاعت هللا ملع ىف



 عيا الو تحسس سس سي ييشس  ىلازفلامامإلالئاسةعووجحم حج

 ؟ال'مأ ىهانتي ال امب ملاع ىلاعت ءىرابلا له لاؤسلا نكلو ملسم اذه : ليق نإف

 نأ لاؤسلا لصاح ناكف هانتم مولعم لك نإف هجولا اذه نم ليحتسم لاؤس اذه لق

 .باوصلا بوص نع فارحنا اذهو .ال مأ هانتم ريغ ىلك لوقن

 ؟ال وأ ىهانتي امل ارصاح ملعلا نوكي نأ حلصي لاقي لهف : ليق نإف

 تلطب الإو مولعم ىلإ اًفاضم الإ ضرف ىتم هب فاصتالا حصيال هسفن ىف-دلعلا :انلق

 وهو دحاو هجو ىلع كلذ لاقي نأ ىقبف .ارصحنم مولعملا ناك فيضأ ىتمف ملعلا ةيصاخ

 «ترصحنا اهسفن ىلإ تفيضأ ىتم ىهو بقاعتت ملاوع نأب ىلعتي ميدقلا ملعلا نوكي نأ

 وأ هانتم هيف لاقي ال ملعلا نأل لطب ىلاعت هللا ملع ىلإ ىهانتلاو رصحلا فيضأ ىتمو

 ةيهانتم تناك ىتم تامولعملا نأ هدنع ةقيقح ال نم نظ امبرف طلغلا لصأ اذهو «هانتمريغ

 ةفصتملا ىه تامولعملاف .هردق قح هللا اوردق ام تاهيهو ءاّيهانتم ىلاعت هللا ملع ناك

 ريغ وأ ةيهانتم لاقي ال تايفيكلا نأ نيملكتملا رثكأ معز ىتح ىهانتلا لبقت ثيح نم ةياهنلاب
 .رهاوجلا ليبق نم الو ضارعألا ليبق نم سيل هنإف ؟ ىلاعت ءىرابلا ملعب فيكف ءةيهانتم

 هللا ردق نم صقن ال كلذو ملعلا ىلإ ال مولعملا ىلإ ةياهنلا مكح عجر ةلأسملا تردأ امفيكف

 .زجاع كلذب هل لاقي الو ىلاعت

 تاكرحلا بيترت ىف ثلاتلا لصفلا

 ىلاعت ئرابلا ىلإ ملاعلا راقتفا نم انررق امب املع طاحأ ةريصب ىذ ىلع ءافخ ال

 ال ضرألا ىف وأ تاومسلا ىف ةرذ ذإ ملعلا نع جرخيال مولعملا نإف .هل ملعلا تابثإو

 ىسني الو ىبر لضي ال باتك ىف ىلاعت ئرابلا ملع ىف ةديقم ىهو الإ نكستوأ كرحتت

 كلذ ملاع ىلاعت ئرابلاو الإ سجاه الو ةسوسو الو طسب الو ضبق الو ةكرح نم امو

 ىلإ نيمتنملا رثكأ نأ هانمدق دقو ال فيكو «لعفلا ءاضقنا دعب هملعكو لزألا ىف هملعك نآلا

 اورقأ دقو «ملاعلا تايئزجب ملاع كلفلا نأ ىلع اونهرب هلالج لج هلإلاب ملعلاو فذحلا

 لامكلا فاصتاب ىلوأ نمف «ىلاعت هئرابل برقتلا هتكرحب دصاق ميلع ربدمل رخسم كلفلا نأب

 تيكر هنزل الإ لوق نم قلب ام و يطل نيتطبلاو دوج ىثرعلا وذ هناعييشت ادخل وا ديلا

 وه لإ ةَنالَث ئوجُت نم ُنوُكَي امإ» ديرولا لبح نم هدبع ىلإ ىندأ وهو . [18 :ق] © ديتعا
 مث اوناك ام نيأ مهعم وه الإ رتكأ الو كلذ نم ئندَأ الو مهسداس وه الإ ةسمخ الو مهعبار

 هدنعو : ىلاعت لاقو . 9 ,:ةلداجلا] «( ميلع ءيش لكب هللا نإ ةمايقلا موي اولمع امب مهعبي

 يح الو اهملعي الإ ةقرو نم طقست امو ٍرحبلاو بلا يف ام ملعيو وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم
 نم ةيآلا هذهو .[154 :ماعنألا] 4 نيبم ٍباتك يف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تاملظ يف



 د ىلازغلا مامإلا لئاسر ةعومجم - ل مح حسم ا دتحع

 امب ناهربلا هذكغ ماق نمو . بيغلا حتافم هدنع نأ ىلاعت ركذف .باتكلا مأ ىه ىتلا ىآلا

 بر ىلإ كلذ اوفاضأ ول هيلإ ةفسالفلا تدتها دقو .هيلع حتافملا لمحت ىنعم بلط مدقت

 دعب اهملعي ال مث : الوأ اهملعي نأ حصي ي الو لجو زرع اهملع اهتاببسمو بابسألا نإف. قزعلا

 ل ل د ا تما اق ؛هريغت ىلإ ىدؤي كاذ ذإ اهثودح

 ولف «هودعي ال اهقئاقدب اًملع اهنوك لبق اهب ملاع ىلاعت هللا نأ حصو طاب اًضيأ كلذو

 بترت ملعلا ىف بترت ام بسحب كلذ تبث اذإو .اهي املاع هنوك نع جورخل هادعتي نأ حص

 الو ءاّنيجع نكي مل ام زبخي ال زبخلاف ًالثم تدرأ نإو هملع ئش اهنم ودعي الف دوجولا ىف

 دبالو ءاحمق نكي مل ام اًقيقد نوكي نأ حصي ب الو ءاّقيقد نوكي مل ام اًئيجع نوكي نأ حصي

 بابسأ هذهف .كرحملا تافصو ىحرلل كرحم نمو نيحط رجح نم ٌدبالو اهنحط نم
 ىه بابسألاف «ىلاعتو كرابت هللع عم ئرابلا مهفاف اذكهف ٠ اهنم دبال ةيرورضةمزال

 اهضعب ملع نمو هريغ اهيلع ىلوتسي نأ حصيالو ءاهب تاحوتفملا ىه تاببسملاو حيتافملا

 ركذو ءابرقم اكلم وأ ًالسرم اين ناك نم اًنئاك اًعيمج هيلع ىتأي ال اًضعب ملع نمو هملعتبف
 ركذ كلذكو «٠ ضومغلا ةياغ ىف ىتلا ةضماغلا ءايشألاب هملع ميظعت ىف ةياهن ةملظلا ىلاعت

 نم كلذ ذإ سبايلل كلذكو راحلاو درابلا ىضتقي بطر لك نإ ثيح نم سبايلاو بطرلا

 .هترورض

 ريدي اندلحأ ىدي نيب ةرفسك ىلعألا لثملا هلو هملع ىف امهيف امو ضرألاو تاومسلاف

 هبسن نم رقحأو رزنأ هتردقو هملع ىلإ امهنيب امو رومألا تايئزجب هملعو ءاشي امب اهيف ام

 نع سدقت ىلاعت هنكل لثم برض وه امنإو «ىهانتي الو ردقتي ال امب ملع ةطاحإ ىلإ ةرفسلا
 ءاهنوكل هدوصق درجمب ءايشألا هل لعفنت نأ هلالجب قئاللا ناكو ةرشابملاو تاودألاو حراوجلا

 ضعب ىلع هضعب بترتيل بيترتو ماظن ىلع ملاغلا نوكي نأ هتمكحو هملعب صخ نكلو
 ىف نوكي نأ عنتمملا امنإو . هيف ةلاحتسا الو هيف ىرامتي الو ركني الو ةرورضلاب هملعن اذهو

 سدقتو ىلاعت هكلم ىف ملعي ال ام ثدحي وأ هنود ثدحم اًئيش لعفي وأ ديري ال ام هكلم

 كدنع ماق ذإ ىلاعت هنم ةكرحلا أدبم نأ تملع مدقت ام تلصح اذإو . هناحبس كلذ نع

 ملاعلا نأ كل مدقتو ء0ريغتي ال هملع نأو قباسلا ىلع هييترتو هلك ملاعلا ىرج ىلع ناهرب

 لعفنم ملاعلاو رهوج الو ضرعب الو ردقم مسجب سيل ذإ كلذل رشابم ريغ هنأو هل لعفنم

 سيطانغملل عبطنم ديدحلاو راتخم ىلاعت وهو اًيرورض اًموزل ملاعلل مزال كلذو .هل

 ؟لامكلاو لالجلا ىذ ةزعلا برب كنظ امف سحلا ملاع ىف اذهو .هيف ةيصاخب

 0 ,كالفألا كرحتك طسولا ىلع امإ :ةثالث تاكرحلا نأ ملعاف اذه تمهف اذإو

 بلطيإ لفسأ ىلإ رجحلا ةكرحك طسولا ىلإ امإو «ًولع ةدعاصلا ةرّخبألاو ءاوهلاك طسولا



 تعا الا سس بس سس سس سس  ىلازفلا مامإلا لئاسرةعومجم بح

 اهسفن ةيسن :ناتبسن اهلو «ةيرايتخاو ةيرورض : نابرض ةكرحلا هذه مث .هيف عبطب هزكرم
 الإ اهنم ئش سيل اهعمجأب اهل راتخم وهف اهئراب ىلإ اهلعف فيضأ ىتمف اهئراب ىلإ ةبسنو

 نيعم نامزو ةصوصخم ةهج ىلع اهنوك تضتقا هل همكحو هئاضقو همكحسو هريبدتب

 .ةرورض مزال اذهو .لعفلاب وأ ةوقلاب تناك ترخأت وأ ةكرحلا كلت تمدقت نيعم صخشو

 اذهو ةراتخم امإ :ماسقأ ةثالث مقنتف نيكرحتملا ىلإ اهتبسن ىهو ةيناثلا ةبسنلا امأو

 .ىضرع امإو مزالم امإ وهو ناويحلاو دامجلا لمتشي اذهو ةرطضم امإو « ناويحلاب صتخي

 سفنلا تحت ىتلا ءايشألاو اهكرحتو سفنلا ةراشإ ىلع ةفوقوم ىهف ةراتخملا لاعفألا امأف

 لقعلاو لقعلا ةراشإب ةلعفنم سفنلاو ةقلخلا ةعيبط ىف كلذ لعج اهئرابل سفنلا عابطنا اهل ةعئاط
 مهتراب نع مهلوقعو مهلومع. نع هيراتخالا ميكرحف ةعئاللا سوفن امأو .ىلاعت هئرابل لعفنم

 ام نولعفيو مهرمأ ام هّللا_نوصعي الاب :ىلاعت هّللا لاق امك ةنبلا مهلاعفأ ىف نايصع الف

 امأو .هاضري امل نوقفاومو ىلاعت مهئراب ملع ىلع نوراج اًدبأ مهق. [5 ميرحتلا] 4 نورمؤي

 نادبألاب قولع اهل ناكو ةداملا نع ةدرجم نكت مل املف داوملا نم ةبكرملا تاناويحلا نم كلذ ريغ

 اهتوك كلذب ىنعنو «لفسألا ملاعلا ىلإ ةبنجو ىلعألا الملا ىلإ ةبنج :ناتبنج سفنلل ناكو
 لئاضفلا ىف ةهبشتم نوكت نأب ةكئالملا ةهج نيتهج ىعارت نأب ةرومأم ىه ىأ كرتشملا لصفلاب
 . اهتاعارمب ترمأ ةبنج هذهف «مهئراب ةدابع ىلع مهفوكعك ةفكاع نوكت نأو اهب

 نم ةبكرملا داوملا نم لعفنملا مسجلاب اهتقالع ىهو ىلفسلا ةبنجلا ىهو :ةيناثلا ةبنجلا

 هاياعر حالصإو هرغث دسب علوو هدلب رمع ىذلا كملاك هتسايسو هحالصإب ةعلوم ىهو عابطلا
 ريحتم سفنلا تراصو ءهنع راضملا عفدو هيلإ مقانملا بلجو هودع ةلباقمو هضرأ ةرامعو

 ةريسلاو لدعلا نوناقلا ىلع اهيرجتو اهطسق لدعلا نم اهيفوت نأب ةدحاو لك ناتبنجلا اهبلاطت

 نأب ناسنإلا ةيهلإلا ةمكحلا تصخ بيترتلاو قستلا اذه ىلع ىلاعت هللا اهقلخ املو .ةيهلإلا

 هب فقلتيل لقعلاب ايلعلا ةينجلا ةهج نم هديأو نيتينجلا نم هنكمو تاودأ هاطعأو هاوقو هناعأ

 هثعب رغث ىلإ ثعب ديعك سفنلا عم هلاح ناكف ءهئراب دارم هب مهفيو هلسرو هللا ةكئالم نع

 نأو ءادعألا ةلئاقمو تاوقألا راردإو روغثلا دسب هرمأف رجاوزلا فوخم رماوألا عاطم كلم

 ةجح الو كل انوع نوكت :ءايشأ ةثالث نم كتنكم دق :لاق مث ءهنع هدعب عم هضرغ قباطي

 هناردجو هنوصحو هرودو هروصق تلمكأ دقف ءهيلإ كتثعب ىذلا رغثلا اهدحأ اهدعب ىلع كل

 . تهانتو ترركت ام هتالآو هرامثو هراجشأو هراهنأو

 امب رمق كل لاعفنالا م ىف تلعجو اًمادخو اًناوعأو اديبع كيلإ تعفد:قناثلا

 «كترمإ نوصعي الو كتبغر نوفلاخي ال «ءلطاب وأ قح نم تئش نإ لثتمت مهيف تئش

 0 ا



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم حس سسيشسلللل ا دج

 اًكاع هرسأب ملفا فا ان نيام ظلت انوع اديك راو كيلإ تعفد ىنإ :ثلاثلا

 ريزولا ةلزنمب ىسفن نم هتللحأ دقو رومألا بقاوعب اًقراع «ةديشرلا قرطلاو ةديمحلا ةريسلاب

 نم ديبعلا عابط ىف هتلعج امب رتغت الو هنود ارمأ ذفنت نأ رذحاف كريزو هتلعج نأب كتمركأو
 قذلا ريؤولا اذهو.:: نانكملا نه نع اامننةوقلا وع كيفن نفةةزمس اال وا فدا

 دبعلا ررصف نيع ةفرط ىنيصعي ال هنأل هنم كلذ تحت دقف نيح لك ىف قئارآ نم دمتسي

 ام لاثمو ءمسجلا لاثم رغثلا لاثمو .دبعلا لاثم سفنلا لاثمف .ءايشأ ةثالثلا هذهب رغثلا ىف

 جارعملا ىف هانركذ ام بسح ىوقلاو عئابطلا نم مسجلا ىف ام لاثم تاوقألاو ددعلا نم هيف

 ريزولا لاثمو «عفانملاو ةيذغألا نم مسجلا هب موقي ام لاثم هبئاونو رغئلا مزاول لاثمو .لوألا
 . ىلعألا لثملا هلو ىلاعت ئرابلا لاثم كلملا لاثمو «لقعلا لاثم

 ىلاعت هللا نأو «هانمدق امك مسجلا ىف ىوقلا ةثبنم سفنلا نأ ملعاف اذه تمهف اذإف

 ىف اذه ىتأت ام رمأ ىلإ تكرمت ىتمف عبطلاب ةرهاظلا ءاضعألاو ةنطابلا ساوحلا هللا رخس

 انربتعا نإو «ةرطضم ىهف لعفنملا ةهج انربتعا نإف .رمألا كلذ نم عنام عنمي مل ام اهعابط

 «ىرارطضا وأ ىدارإ وه له اهتكرح ببسو بولطملل اهئاعبناو اهعوزن ىف سفنلا ةهج
 .هكلم ةقدو هروغ دعبل كلذو ضروهنلا نع هيف قلخلا رثكأ زجع ضومغ لحم اذه :انلق

 انقحو ءارج مله ىلإ مالسلا هيلع مدآ قلخ نم اهيف عازنلاو ردقلاب ةفورعملا ةلأسملا هذهو

 عادخلاو ةيويندلا لئاذرلاب انلاغتشاو انل ةموهوملا انلوقع لامعتسا ةلقو اناوق فعضل

 اهضوخن نكلو «لاجر ةقيرط لكلو لاقم ماقم لكلف ؛ماقملا اذهل ضرعتن ال نأ ةيتالبعزخلا
 ءانب نإو تاكرحلا ماسقنا انمدق دق :لوقتف ءروسجلا عاجشلا ضوخال روذحلا نابحلا ضوخ

 .ةيرايتخالاو ةيرورضلا اهنم نأ كش الو ناسنإلا تاكرح ىلع مالكلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ اهيلع انملكت دنع اهيلع ملكتنس ةمزال ةعيبطف ءةيرورفلا امأف

 نإف ةيرايتخالا ىف عازنلا امأو ,ءباقعو باوث اهب قلعتي ال هنأ اهيف دحأ فلتخي ملو ةملك

 دق لوقنف .عضوملا اذهل هانمدق ديهمت وهف لوألا لاثملا مهف نم دبالف فيلاكتلاب ةطبترم هذه

 ةبنحلاو ريزولا ةبنج ةيلاعلا ةبنجلاف ءرغنلاو ريزولاب كلذ انلثم نيتبنج سفنلل نأ انمدق
 لقعلا نع فقلت كلذف لئاضفلا وحن تكرحت سفنلا تناك ىتمف ءرغشلا ةبنج ةسيسخلا

 ةعقاو تالوعفملاو ءاهالوم ضرغ ىلإ اهعوزنو اهكرحت ىلع ةباثم ىهف هئراب نع لقعلاو
 بارضإلا ةقيقحو لقعلا ىلإ اهتاصنإ دنع ةيعاذلا ثاعبنا دنع ىنعن اهكرحتو ىلاعت هللا لعفب
 اهتلازإب هل لباق لحم ىلع الإ دري ال ذإ لحملا فيظنتب ملعلا لامعتساو هيعاودو رغثلا نع

 لاعفنا ىلإ ةطساو اهنإ ثيح نم هيلع ةباثم ىه هريبدتو «لقعلا ةراشإب عناوملاو فراوصلا

 ىلإو «ةفيرشلا ىهو .ةدرجم ةلعاف لوقع ىلإ مسقنم ملاعلا نأ انمدق ام [ريثكو «ماسجألا



 د 7و مسببسسص٠ سس يس للسلع ىلازفلامامإلا لاسرة عومجم بح

 ىلع لاحتسا املو .ةلعاف لوقعلا نأ امك ةلوعفملا ىه ىتلا ةفيثكلا ىهو ةسيسخ .ءماسجأ

 لهجلاو فرط ىف ملعلا نأ امك ماسجألا ةداضم نم فرط ىف تناكو ةرشابملا ةدرجملا لوقعلا

 تلعجف جيردتب اهريثأت ترهظأ نأب اهل ةيهلإلا ةمكحلا تضفق اًقلطم دض ناكو .ثفرط ىف

 ةبسانملاو ةبسانم ىلإ عجار كلذو ءهجو نم ماسجألاو هجو نم لوقعلا هبشت ةجزتم اًسفن

 سفنلاف . لئاضفلابف ىلعأ ةبنج ىلإ امإو لئاذرلابف لفسأ ةبنج ىلإ امإ :نيهجو ىلإ ةعجار
 ًادبملاف «هناحبس ئرابلل لوقعلاو لوقعلل سوفنلاو سوفنلل لعفنت ماسجألاو امهنيب ةقلعم

 نم مث .ريزولا ىلإ كلملا دنع نم رمألا جورخك هدنع نم رمألا جورخف هلإلا وه لوألا
 أدبملا وه هناحبس برلاف ىلعألا لثملا هللاو «مركملا وأ بورضملا ىلإ مث «بجاحلا ىلإ ريزولا

 ىلإ تجرخ ىتم ةفاكلا قافتاب ؛يلاعت هللا نم ىهف لعفلا زيح ىلإ تجرخ ىتم تاعاطلاو

 لثم امو .هلآ اهنإ ثيح نم طسوتلا ةهج ىلع ةباثم سفنلاو ىلاعت هللا نم ىهف لعفلا زيح

 اهتناهإ ميرحتو روبقلاو طونحلاو نافكألاو فيظنتلاب ىتوملا ماسجأل عرشلا ماركإ لثم الإ كلذ

 ىلع ىرجي الو .هل دح ال ىهلإلا لضفلا لب كلذ ىف اهل ةنسحل ال ناك نإو ءاهقارحإو

 اًيرك نكي مل هتبوثمل اًفيقحت لعافلا قاقحتساب الإ اًئيش لعفي ال ىلاعت ئرابلا ناك ولو .رادقم
 نم ميركلاو ةنسحلاب ةنسحلا عراق نم لداعلا نإف ءهلدع نم نكل هيلع قلطي ملو اًقلطم

 تناك اهنإ ثيح نم ةمركملاب ماجألا ىلاعتو كرابت صخف «ةمدقتم دي ريغ نم بهو
 سفنلا كلذكف «حاورألل اًميقحت لعفلل نأ قلخلا قافتا عم تاعاطلا ىف ةلمعتسم تالآ

 اًميقحت اهل لعف ال تناك نإو ةطاسولا ةهج ىلع هناحبس ءىرابلا اهمركي لقعلا ىلإ ةفاضإلاب

 كلملا ةهج نم مركملا هركش نإو بجاحلا ذإ .لقعلا وه كرحملاو هيلإ مهلملو كلذب ريشملل

 نأو ةطاسولا ةهج نم روكشم لقعلا نأ مهفيلف هيلإ غلب ثيح نم ركشلاب قحأ ريزولاف

 امل هدنع نم قيفوتلا دري مل ولف ءأديملا ناك ىذلا هدحو هلل دبؤملا دمحلاو درجملا ركشلا

 نيملاعلا بر هللا وه ضحملا ميزكلاو قلطملا داوجلاف «٠ بوبرم وه ذإ ًالصأ توبث لقعلل ناك
 رشلا نأ ةلزتعملا تمعزف رشلا ىف اوفلتخا امنإو ءهّللا نم لئاضفلا نأ لقع وذ كشي ملو

 .هب اًدبتسم هولعجو دبعلا ىلإ لعفلا اوجرخأ لاعفألا مزالت اوأر املو .ىلاعت هللا نم سيل

 الف دبعلل ًالعف تناك نإ ًالشم ةالصلا ىه ىتلا ةكرحلا نإف قاب لاكشإلا :ليق نإف

 لعفلا نوكي نأ ليحتسيو اهيف دبعلل لخدم الف هلل تناك نإو ءاهيف ىلاعت ئرابلل لخدم

 . ةيرعشألا تمعز امك اًكرتشم

 اهسفن ىف اهل ةكرح ال سفنلاو ءميسقتلا لطبف ماسجألا ىلإ ةفاضم تاكرحلا : انلق

 اذإ ديدحلل لاقي الو .ءديدحلا عم سيطانغملاك اهعم مسجلاو ريبدتلاو ةراشإلا اهل امنإ اهنإف

 .لاؤسلا لطبف هتيصاخب هيف لعف لب «هيلع ةكرحلا ترهظف هيف لح سيطانغملا نإ كرحت



 .قاي ةدارإلا ىف لاؤسلاو ةدارإلا نع سفنلا ولخت الف ةكرحلا ىف لطب نإ :ليق نإف

 ةهج نم كرحتلاو لقعلل ةعبات سفنلا نأ انمدق دقو ءملعلل ةعيات ريخلا ةدارإ :انلق

 لب «ةينامسجلا ةكرحلا ىنعأ تسيلو « ىلاعت ئرابلا ةهج نم كرحم وهف ضحم ريخ نقعلا

 كرت ىلإ ةعجار كلذ ةقيقحو ءايلعلا ةبنجلا ىلإ اهتافتلاو اهفوكع وهو ةيعوزنلا ةيقوشلا ىنعأ
 «ىلاعت هللا لعف وهو عوزنلا : نائيش لعف مدع وه امنإو لعفب وه سيل كرتلاو «لفسأ ةبنج

 سيلو مدع كرتلاو كرت كلذو ىلفسلا ةبنجلا ةظحالم ىهو دادضألا كرت وهو ىنانلاو

 ! 4 ل
 .مزال لاؤسلاف هلل ارارطضا وأ رايتخا ناك اذإ كرتلا :ليق نإف

 ديدجت ىعدتسي اذه مهفو ءرخآ هجو نم ىرارطضاو هجو نم ىرايتخا وه :انلق

 ةلآب هيلإ لصوتت ىهف لفسألا ملاعلا ىلع تطلس نإو سفنلا نأ وهو .قبس امب دهع

 ساوخلا ءاهنمف .مدقت اميف اهانيصحأ ةرشع عضاوم ىف مسجلا ىف رهظت اهلاعفأ مث ءمسجلا

 سمخللا ىوقلل ببسو ةلع هذ هو .رصبيلاو عمسلاو سمللاو. قوذلاو مشلا نم سمخلا

 ةنيدملا ىف سيساوجلاك ىوقلا ءذه نإف «ءةظفاحلاو ةركاذلاو ةيلايخلا ةوقلا ىنعأ .ةنطابلا

 سيساوجلا دنع ديقي امف .ءارزولاو باجحلاو ةيتكلاك صاوخلاو ةمدخلا ىلإ رابخألا نوعفري

 تاكردم تفلتخا مث . سفنلا ىهو كلملا ىلإ هعفري بتاكلا دنع ديقي امو ةبتكلا ىلإ هنوعفري

 تافصلا ىف اهفالتخا ىلع ناولألا ملاعب ةلكوم رصبلا ةساح تينإكف سمخلا ساوحلا

 ةظوفحم هذه نم تعفر املكو اهمامت ىلإ اذكهو ءموعطم لكب قوذلا ةساحو «ريداقملاو

 ةقيقد لك ىف اهرغث داقتفاب ةلوغشم سفنلا نإو رغثلاك مسجلا :انلقدقو «نازخلا ةبتكلا دنع

 كنإف ءاعبط كلذ مزلي هيلإ ةمهلا فرص دنع ىنعأ ىرورض سفنلل تاكردملا هذه موزلف
 رئاس كلذكو ءتيبأ وأ تئش ةرورضلاب هتيؤر كل تلصح ىئرم ىلإ كرصب. تقدح ىتم

 ىلفسلا ةينجلا نأ تبثو حصف ءراتخم سفنلل راصبإلا لصوحف ليوطت الف سمخلا ساوحلا

 تضقنا دقف ةيعيبط ةيرورض اهلك ةينامسجلا لاعفألاو ةضحم ةينامسج اهلاعفأ ةينامسجلا

 «سفنلا ةدارإ ىلع اهبابسأ دعب لاعفألا انفقو ثيح نم بناجلا اذه نم مالكلا غرفتو ةثحابملا

 ىلعأ ةبنج ةسايسب تلكو امك «لفسأ ةينجو ىلعأ ةينج نيتينحلا نيب لصيفلا ىه اهتدارإو

 ببسلا تلمعتسا اذإف «ىرايتخاو ىرارطضا ةبنج ىلإ ناهجو هل ناكو صوصخم هجو ىلع

 ال ىرورض لفسأ ةهج نم وأ ىلعأ ةهج نم ببسملا لوصحف «ةرورضلاب ببسملا لصح
 نم انفقوف ىرايتخالا ىّقبو ىرورضلا فرطلا وهو فرطلا اذه نم انحرتسا دقف «هيلع باو

 ثحبلا فقوتف قوف ةهج نم اًضيأ كلذكو ءاهتدارإو سفنلا عوزن ىلع ىلفسلا ةبنجلا ةهج

 ةراتو اًيرارطضا نوكي ةرات هنأ انمدق دقو «عوزتلاو ةدارإلا ىهو ةقيقدلا هذه ىلع رظنلاو



 دعارا هته ب سس سلب  ىلازفلامامإلا لئاس ةعومجم بح

 نم اهيلإ ريخلا لخدي سفنلا لب صوصخم ناهرب لصحتي ال كلذو ءاضحم اًيرايتخا نوكي
 ىف هريثأت رهظي اهعوزنو اهعوزنل ةباثم ىهف هتراشإ دنع لقعلل اهلاعفنا وهو لقعلا ةهج

 امك ةطاسولا ةهج ىلع بائتف قلطملا ىشعلاو قوشلا نم رثكأب اهيف رثألا رهظيال ذإ مسجلا

 .هانمدق

 :كلذ لاثمو .سكعني مث اريخ الوأ نوكيف ريخلا ةهج نم اهيلع لخديف :رشلا امأو
 ةحومج ةباد تناكو .«كتجاح ىف اهب تفرصتف لجر راد نم اهترعتسا ةباد تبكر ىتم كنأ

 تسعاقتف اهنانع تفرصف اهديس راد ىلإ تعزنف اهالوم راد ىلع اهب ترطخف مارملا ةبعص

 كقح نإف «تيدعت دقو اهفرص كنكمي كنأ كش الف اهيلع تلمحتو اهتملاو طوسلاب اهتبقاعف
 مث ؛«بابلا ةبتع اهدي تلخدأو اهديس راد ىلإ اهتقس كنأ ولف .اهراد ىلع اهبرطخت ال نأ

 ءالقعلا دنع تنكو كتلآو كسأر تحرج امبرو اهرك لخدت لب هجوب كعطت مل اهتحفل

 قباسلا هباتك ىف ىلاعت هللا بتك دقو اهباجح تدرأ مث .اهتعيبط نم اهتنكم كنإف ءامومذم

 تقرحأ نطقلا نم تنكمت ىتم رانلاف .اهتاعبطم نم عئابطلا نكمي نأب متحملا هئاضقب ىضقو

 اهزكرم ىلإ عبطلاب عوزن اهل عئابطلا نع ةلعفنملا ةيناويحلا ىوقلا نأ مهفيلف «ةرورض
 «لفسأ ىلإ ىوهي رجحلاك اهرصنع ىلإ ليمت رصنعلاو عبطلاب ةيناوهشلا ةيناويحلا حورلاو
 هقلخ ىرورض مزال كلذف ةكلم كلذ مهل راص ىتح ءادتبا سيساوجلا تنكم ىتم سفنلاو

 لجرلل لوقن انأ امك اذهو «ءادتبا اهسيساوج سرحت مل ثيح نم بقاعت امئإو «ىلاعت هللا

 ةيناثلاو كايإو ءاهيلع فيلكتلا قلعتي الف ةرورض ةمزال اهنإف «لالح كل ةأجف ىلوألا ةرظنلا

 اًموزن كلذ مزل ةعيبطلا ىلإ ةعيبطلا تلامف ةليمج ةروص ىلع تحتفنا اذإ نيعلا نإف
 فكلا ىف لقعلا ةراشإ اهلامهإ ىلع بقاعت امنإو ءهيلع سفنلا بقاعت مل درفنا ول. اًيرورض

 نأ ةرومأم ىهف اهلغشو كلذ سفنلا مزل ةنطابلا ىوقلا ىلع سيساوجلا ترركت ىتمف «ءادتبا
 ؛لوألا بابسألا دجوم وهو «لاعفألل عرتخملا وهف ىلاعت هلل هلك رمألاو ءايلعلا ةبنجلا مزلت

 .ةلأسملا اذه ريركت نم ضرغلا ىصقأ اذهو هيف ةليح ال اذهف هلاعفأ تاببسملاف

 :لاقف ؟ةنجلا نم سانلا جرخأ ىذلا تنأ :لاقف ىسوم مدآ جاح :ثيدحلا ىفو

 هللا لوسر هل دهشو مالسلا هيلع مدآ هبلغف «قلخأ نأ لبق ىلع ردق دق رمأ ىلع ىنمولتأ

 لاعفألا ىلع اوملكت دق ةربجملاو ةلزتعملاو ةيرعشألا اذإف «ىسوم مدآ جاحف» :لاق ثيح هيَ

 ةيربجلا انقفاوو ببسلا هاتلعجو ىقوشلا عوزنلا ىلع انملكت امنإو ءاهل ضرعتت ملو ةينامسجلا
 .ناويحلا نم ىناسنإلا سنجلا ىف مالكلل ىهتنم اذهو .ةيناسمجلا لاعفألا ىف

 ةينجلاب مهل ملع ال اهيلع نوفكاع «ىلفسلا ةبنجلاب نولكوم مهف مئاهبلا تاكرح امأو
 مهنيب قرف ال مهريغو نادوسلا فانصأك قلخلا نم اريثك رصبت تنأو كلذ ركنت فيكوءايلعلا



 لاق ام , مهئراب الو ةكئالمل نوفرعي ال . متاهتبلا نيبو

 ساوحلا دروت ام ناويحلا كرحمو 44 :ناقرفلا] « لْضَأ مه لب ماعنألاك الإ مه نإ: ىلاعت

 شقتنا ىتم ةيلايخلا ةوقلا بادآب بدأتت ةبادلاف «ةيلقعلا ةوقلاك مهيف ىهف ةليختملا ةوقلا ىلع
 ةظفاحلا ةوق اهل نوكت نأ دعبي الو عفان رمأ كلذو هترذح هتأر اذإ اهنإف ءروذحم رمأ اهيف

 .روصلا اهب ظفحت

 ءاهئدبمب ملاعلا هدحو ىلاعت هللا الإ اهب طيحي ال اهتاكرح بيترتف ةيولعلا ملاوعلا امأو

 ومنك كلذو .ةليمج ةراشإ هيلإ لقعلا ةراشإب وأ ةبرجتلاب انيلع رركت ام اهنم انكردأ امنإو

 نع تالعفنم ىهف بارتلاو ءاملا نم ةنئاك تاتابنلاو تاتابنلا نم ةيذغألاو ةيذغألاب انماسجأ

 لوصح ىنعمب نيلعاف نانوكي بارتلاو ءاملا ىلإ ةناضإلاب ناذهو ,نيلعافلاك امهو رانلاو ءاوهلا

 ًالصأ لعفلا متي مل نيكسلاو ءةاشلا تدرفنا اذإ نكلو «نيكسلاب حبذلا لوصح امهل ريثأتلا

 رعقنم ىف تمحدزاو بكاوكلا ةعشأ امهعم تجزتما ءاوهلاو رانلاو «عماج ببس نم دب الو

 تاكرحمب كرحتت ةعشألا هذه مث ءرمقلاب ةلاهلا رودت امك اهترك ضرألاب ترادو رمقلا كلف
 عم اهنأو ةيح بكاوكلا هذه نأ ةفسالفلا تمعز دقو .«ةعبسلا بكاوكلا ىهو اهل ةعبات ىه

 اذهو .ىرارطضاللا لعفلاو ىرايتخالا لعفلا اهل نأو .انماسجأ عم نحنك لقسألا ملاعلا

 نم كلذ نوك ركنأ نمو «عامجإ الو ةنس الو باتك هلاطبإ ىلع لدي ملف هركنن ال عادتبا

 ىلاعت ئرابلا نأ انبهذم ذإ اًرئاج كلذ لعجنلف «ةتبلا ناهرب الو طيلغتلا قيرط ىلعف سانلا

 وأ ةيح تناك انبهذم ىلع ءاوسف ءاهتاببسمب اهلكومو بابسألا ببسم هنأو قلطملا لعافلا وه

 اذه ةرفانمو ءانملاع ائفرصت الو اندوجو ركتن الو نحنك نوكت نأ رمألا ىراصقف اًدامج

 ةكئالملا نوكت نأ عماسلا معز امبرف كلذ نوهي ًالوق لقنلو « ةمات ةقامحو ةضحم ةنوعر

 تادوجوم بتارم ثالث ىلع تادوجوملا :لوقتف ةبوجحم اهنأ ىلع تلد رهاوظلاو ةيئرم
 :ىناثلا .راصبألاب ال لوقعلاب كردت ةكردم ىهف لوقعلا ىهو .ىرت الو ةدوجوم ىهو لقعت

 راصبألاو لوقعلاب كردت ىهو :ثلاثلاو .ىرت نأ زوجي الو لوقعلاب ةكردم ىهو سوفنلا

 سوفنلا ماسجأ ىه امنإ ىلعألا ملاعلا نم هدهاشن امف .اهريغ الو اهسفنأ ىه كردت الو

 الإ كردي الو هسفن ناسنإلا ةقيقح نأ امك همسج ال هسفن ىه امنإ كلملا ةقيقحو .لوقعلاو

 فيكف ةريصبلاب هسفث ةيهام كرد ىف لوقعلا تعطقنا لب هسفن كردن ال نحنو. .طقف همسج

 امو راثلاو ءاوهلا تالاعفتالا بيس :لوقتف .ةرهاظلا ماسجألا هذه ىلع ملكتتلف ؟رصبلاب

 مث ءاجرب رشع ىنثا ىلإ مسقنم هنإف «عساتلا كلفلا نارودو رئاودلاب ظبترم رمقلا كلف تحن

 عئابط ماسجألا هذهل مث «ناتيب هل ام اهنمو تيب هل ام اهنمف اهيلع ةطسقم ةرايسلا بكاوكلا
 تاالعفمملا لاعفتال طئاسو عئابطلا هذهو .ةسوييلاو ةبوطرلاو دربلاو: رحلا اهلصاح ةفلتخم



 اهزكارمو اهتاجرد ىف بكاوكلا هذه نوكو «تاكرحلا فالتخاو جوربلا ىلع بكاوكلا رمتف
 رطملا ىلع لد بطر ىفرمقلاو سمشلا تعمج اذإ :ًالثم لوقت امك اهعلاطم فالتخاو

 امنإو لاقم ماقم لكلف هعضوم اذه سيلو «موجنلا ملع ىلع لاحم اذه ليصفتو . عنيظعلا

 هع"
 نع انيكح دقو «برغملا ىلإ قرشملا ىه ىتلا ةيقرشملا ةكرحلا هلك اذنث لصأو

 ئرابلا نوك مهيللع انركتأو سوفنلاو .لوقعلا مهميسقت ةيفيكو كلذ ةلع مدقت اميف ةفسالفلا

 كلذ لثم زوجيف الإو ريغ ال رصخللا مهاوعد انركنأو ءهل ةمزالم اهنأو ةلع كلذك ىلاعت

 ةينادحو دحاو ىلاعت هللا نأ اتدقتعم نإف . ضحملا ديحوتلا ىف انتقيرط ىلإ هدري ًزاوج

 ءالصأ توبث هل نكي مل همدع روصت ول ىتح ملاعلا ىلع مئاقلا وه هنأو ةفرص ةضحم

 دقو .قسانتتو تاكرحلا جتانتت ةيرودلا تاكرحلا هذه نمو .نولسرملا هب ءاج امب قيدصتلاو

 .هراركتل ىنعم الف اًعيلب اًمالك كلذ ىف انملكت
 «ةيحوأ ةملاع وأ ةلعاف ةرهاظلا راونألا مده نا دقني نع ىلع ةوركلاوب :ليق نإف

 نإ سوجملا تلاق امبرو .[70 :رونلا] « ضرألاو تاومسلا رون هللا 8 : لوقي ىلاعت هللا نإف

 ؟هلإ رونلا اذه

 جارعملا وهو ىلاعت هللا ءاش نإ اذه ىلي ىذلا جارعملا ىف الصف اذهل دقتعن :انلق
 . عبارلا

 عبارلا جارعملا

 هنوكب دقتعن انسلو رار كاراعتا زون وه ىلاعتو كرابت هللا نأ خألا اهيأ .ملعا

 رونلا نأ ملعاف :قرخلا ةبشن ىلع كلذ لب «ءناردخلا ىلع اًيئرم اطسينم اًعاعش هنوك رون

 :ءايشأ ةتس ىلع قلطي

 ىلإ رقتفم لاوزلا عيرس ضرع وهف هل, ماود ال هرصنع بسحب سيسح رون :اهدحأ
 .نارينلا ءوض وه اذهو .ةيرصنع داوم

 بسحبو هتبست بسحب فيرش وهف اًيرصنع ناك نإو اذه نم فرشأ وه :ىناثلا
 .تاكردملاو ناولألا كرديو ءايشألا كردي وهف رصبلا رون وهو ءهسفن

 بيب ام ينيستو هامل يح كور بعلو .نلعالا عقل وللا يم تعيش روح" كيلاثلا

 دوجوو رصانعلا دوجول ةلع هنإف سمشلا رون وهو ىرصبلا رونلا نم .فرشأ وهو «هيلإ
 .سوجملا هتدبع كلذلو ءةبكرم ةدام نم ال وهو ةرصبملا ماسجألاو نارينلا

 كرديو اهقئاقح ىلع ءايشألا كردي هسفنب مئاق ضحم رون وه فيرش رون :عيارلا

 «لقعلا وهو هسفن كرديو هب كردي ام ىلإ ةمسقنه رومألا هذهو «سفنلاو لقعلا وهو اهجئاتن



 تح ىلازغلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحبس سل سل م( مدح

 ىمسي نارقلاو ءسمشلاو رصبلاو نارينلاك هسفن كردي الو هب كردي ام ىلإو ىقيقح رون وهو

 اذهلو ةيتارونلا ىنعم اذه نم امهل راعتسي نكلو رون ىمسي لوسرلاو ءسماخلا وهو اًرون

 . رون ملخلا ىمسي

 «لقعلا ىنعم نم رثكأ ةيناحورلا ىف هانعمو ىلاعت ئرابلا وهو قلطملا رونلا :سماخلا

 قحلا ىلاعت ئرابلل لاقي ىنعملا اذهبو قئاقحلا فشك ىهو لقعلا ةينارون وه لقعلا ىنعم نإف
 اهتقيقح ُهتيَ# لوسرلاو نآرقلل ةراعتسالاب راونأ ةتس هذهف .رومألا تايفخب ملاعلاو نيبملا

 .كلذ ادع اميف زاجم وهو ىلاعت ئرابلا

 . 000 :رونلا) © حابصم اهيف ةاكشمك هرون لغم ٠) : ىلاعت هلوقف :ليق نإف

 حابصملاو ةجاجزلاو ةاكشملا :ءايشأ ةعبرأ انههف ءىلقعلا رونلا اذهب دارملا :انلق

 «لقعلاك حابصملاو «ةيلايخلا ةوقلا ةجاجزلا لاثمو .ءسفنلا اهلاثمف ةاكشملا امأو . ةنوتيزلاو

 راهظإ ىف دب ال رونلا وه ىذلا حابصملا ناك الو .لاعفلا لقعلا ةرجشلا ىه ىتلا ةنوتيزلاو

 بساني تيز ىلإ رقتفي رونلاك ماسجألا لكاشت ةينامسج ةلآ نم ماسجألل هتمكحو هترمث

 سفنلا هتطساو تناك رشابي ال لقعلا نأ انمدق ام اريثكف «ةبوطرلاب ليتفلا بسانيو رحلاب رانلا
 تلعجف هانررق امك تاسوسحملا ةفرعم ىف ةليح نم اهل دب ال سفنلا تناك مث ةاكشملا ىهف

 اهلاثم ناكف «ساوحلا هدروت ام اهيف مسري ىتلا ةيلايخلا ةوقلا اهنمف .ىوق ةيهلإلا ةمكحلا هل

 ءاهيف رصبي ىتلا ةليقصلا ةآرملاك هيف تايئرملا عابطنال جاجزلا صخ امنإو ؛ةجاجزلا لاثم

 نوملعي مالسلا مهيلع ءايبنألاو ءاهءارو ام فشي ثيح نم رهاوجلا ىفصأ ةجاجزلا نألو

 ايؤرلا ريبعت ملع وهو صتخم ملع اهلو .اهنومهفيو ةروصلا نوربعيف ةوقلا ةطساوب بيغلا
 هنع ءايشألا تلعفنا ثيح نم لاعفلا لقعلا ىهف ء«ةرجشلا امأو .ةوقلا هذه صاوخب درقني

 ىلع لدي تابنلا نإف «تبن هناحبس لقي مل حيباصملا هنم دقوت دحاولا حابصملا نأ املف

 ىلعو .«صقنت ال ةرجشلا نأ ىلع ديقولاب هبنف . دقوت  :ىلاعت لاق امنإو لصألا ناصقن

 ماودل ةنوتيزلاب اهصخو اهنم دقوي ال ةرجشلا نأل .ةدوهعملا ةرجشلا تسيل ةرجشلا هذه نأ

 اهنم جرخيف ةنوتيز تناك نإو اهنأو ءاهبعشو اهقرو ةرثكو اهتعفنم ةرازغو اهدئاوفو اهقرو

 .(راوتالا ةاكغم) تاعك ف ةادضحرك ةقو لوطي هناعيتتاو ةهراشملا ةشوو اهب نيقكم آن

 هلو لوسرلا ةرجشلا نوكت نأ رخآ اهجو لمتحيو «ةيهلإلا راونألا نع ةرابع ىهف رانلا امأو
 . كلملا رانلاو

 ةمزالملاو ةمءالملا ققحت ثيح نم ضرغلا اذه ىف ةيفوصلا فالتخا مظع :ليق نإف

 ةاكشملا لاثم تلعج دقف ءرانلاو ةرجشلاو ةجاجزلاو ةاكشملاو حابصملا وهو «ةينارونلا

 لقعلا ةرجشلا لاثمو :«ىئزجلا ىلقعلا حابصملا لاثمو ؛لايخلا ةجاجزلا لاثمو «سفنلا



 حا مو تحب بسبع سس يسبح ا ىلازقلا مامإلا لئاسرةعومجبمب حج

 ام ىلع د ةقاثكلاب فصوت ال اهلك هذهو . هقارشإو ىهلإلا رونلا راتلا لاثمو ءىلكلا

 ا ه :رونلا) «رون ئَلع وون 9: لاق نأب كلذ ىلاعت هللا فصو دقو . . مدقت

 مهبهذم ل سفتلا ءاقفصل تيبسانتو تلكاشت اذإ اهيسانتو اهلكاشت

 :كلذ ىف اردشتا دقو لولخلا ىلإ عك

 يبت بوم لا تقارو جا لجزلا قر

 ٌومألا كات تف اهبانتتو

 حيتقالوُوي بم تخامتأكف

 رحيوحمخالاو رونقا ان اتحتقو

 .ةفرص ةهاقسو ضحم أطخ هداقتعاو لولحلا نيع :انلق

 .ىناحبس : رخآ لاقو ,قحلا اأ :مهدحأ لاق ىتح روهشم ةيفوصلا لوق :ليق نإف

 . هللا الإ ةنجلا ىف ام :لاقو

 رهاوج قابطنا لولخلا ةقيقح :لوقنق .مهبهذم ىلع انيتأ لولحلا لاطبإ انررق اذإ :انلق
 لوقعلا نأ قحلا ناهربلاب انمدق دقو رهوج ىف ىقرع وأ مسج ىلع مسجوأ رهوج ىلع

 اذهو هتداعإ نع كلذ انانغأف «ةلومحم ىه الو ةتبلا اًئيش لمحت ال اهسفنأب ةمئاق سوفنلاو

 . مظعأ ةزعلا بر ىف
 الإ ىلاعت ئرابلا اهقراتيال سوفنلاو لوقعلا نوكتو هلإلا ىلإ لكلا عج ريف :ليق نإف

 .سفنلاب مايقلاو ةايحلا ةقيقحو ةيرهوجلا ىف 0 ءلصفلاب

 ىلع ناهربلا ماق دقو اهل ماوق ال اهتإف«سفنلل هانتبثأ ام ىلاعت ئرابلل تبثن ال :انلق

 وعو ةهلآ هلك ملاعلا نوكي .نأ موزل كالذ ىف نإفءوه ىه نوكت .نأ 00 كلذو اهثودح

 ىراصتلا تمعز امك نبللا ى ف رمخلا عابطنا اهيف عبطتي وأ سوفنلا لحي نأ لطبيو «لاحم

 لاعفنالا .ىتعم ىلإ عجار مزاللا نأ الإ قبي ملف ماسجألا تاقص نم كلذ نإف ءحيسملا ىف

 طسابلا ضياقلا كرحملا وه نوكيف هيلع تاكرحلاو تاراشإلا فوقو ىأ لعفلاب هداجيإو

 ةطاسولا ىفنو ىلعألا لثملا هّللو .ليثمتلا ةهجو ىلع سيطانغملا عم ديدحلاك هعم سوفتلاو

 ال رومألا نأو هيلع ءايشألا فوقو ملعو ةيفوصلا نم ققح نمو .اهانمدق ىتلا قيرطلا ىلع
 :رخآ لاقو «ديحوتلا ىف ةغلابم ىلاعت هللا الإ ةنجلا ىف ام :مهدحأ لاق .هنود اهل ماوق

 هللا كاحبس لوك ىف كرشلا نم هيرض قرفلا نإف ..ةقاضإلا ناكم ءايلا ىأر هنإق ىناحبس

 .لصفلا الإ اهب دتعي ال فاصوألا ءارجإف

 الو كيرشلا ىقن هانعمف هللا ناحبس :انلق اذإو ءلخبلل ىفن ميركلا تاحيس :اتلق نإف

 هنم ؤربتلا اوأر نأ ىلإ ديحوتلا مهب غلب مهنم .نودحوملاف ءكيرشلا مهوت عم الإ ىفنلا نوكي



 ت2 ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحسس م مس سمع م مدح

 لق توما اسةل هير ناسا حلو سدا يامل :ةوووفتلا عقو اذإ مالكلا نكلو بدأ ءوس

 ىدؤي كلذ نإف ءدوجوم هل لاقي ال ىلاعت ئرابلا نأ ةفسالفلا تمعز امك دشأ ىف اوعقو

 سماخلا جارعملا د
 ةقرذ:قرف ثالث ىلع كلذ ىف ممآلاو . كلذ ىنعمو ىبنلاو ةوبنلل دوقعم جارعملا اذه

 :ناتقرف ىهو «هتبثت ةقرفو هيفنت
 اهل بجوأو رومألا اهل لعفنت ةوق هسفنل تناكق .هدلوم هبجوأ كلذ نأ معزت :ةفئاط

 ةفسالفلا بهذم اذه «ةريسلا نسح ًالصاف نوكي نأ دلوملا

 ةداعلا ىلاعت هللا قرخي صخشل اهلو صح وهو .ةوبنلا ىنعم اودقتعا :ةيناثلا ةقرفلاو

 :طورش ةينامث اهيلإ مضني نأ اوطرتشاو «بيرغ لعف راهظإب هيدي ىلع
 .ةلاسرلا هيف حصت نمز ىف نوكت نأ :اهدحأ

 . ةزجعملاب ةداعلا قرخ :ىناثلا

 دحت هاوعدب نرتقي نأ :ثلاثلا

 .هلمعب هاوعد قفاوي نأ :عبارلا

 .بلقلاب هلاقم قلعتي نأ :سماخلا

 .هبذك ىلع لدي ام ههجو ىلع رهظي ال نأ :سداسلا

 .ىدحتلا ىف عانقلا فشكي نأ :عباسلا

 نم ةزجعملا نوك وهو عسات طرش اذهب قحتليو .هتضراعم نع قلخلا زجعي نأ :نماثلا

 نأب ةكئالمللا صاخشأ ةطساوب اسمإ لوسرلا ىلإ لصحي ام مث .هنامز لهآ هاطاعتي ام سنج

 ىف اًشقن كلذ ىلاعت هللا شقني نأب ةطساو ريغب امإو ءام ةروص ىلع وأ اًيوس آرشب هل لثمتي

 :ىروشلا | 4 ايحو الإ هّللا ملكي نأ شبل ناك امو: :ىلاعت لاق دقو «ةليختملا ةساحلا

 كا ىلاعت لاق امك .ماهلإلاب فورعملا وهو ةيلايخلا هتوق ىف لصحيام وهو ١

 باجحلا وهو ةكئالملا نم كلم ةطساوب وأ «باجح ءارو نم وأ.( :صصقلا] # ىسوم م

 ام دئاوعلا قرصخ نم هدي ىلع رهظ دق ُهّْلكَي انيبنو ءءاشي ام هنذإب ىحويف ًالوسر لسري وأ

 ءرمقلا قش نم هتازجعمف «ناك ام ىلإو ىقب ام ىلإ مسقني كلذو «لسرلا ىديأ ىلع رهظ
 ليلق لعجو «.هعباصأ نيب نم ءاملا عبنو ءرطملا ءاعدتساو .عذجلا نينحو عارذلا مالكو

 ناك دقو «لولدلاو طارشألا نم هب ملعأ امو نآرقلاف ىقب ام امأو «كلذ ريغو اريثك ماعطلا

 رخآ ىنعم بيغلاب ءابتألا نإف .كلملا ىنعمب ةوبنلا نوكت نأ لطييو .هدهاشن نحنو كلذ



 حا قاب تب سس بس نس بس ىلازفلامامإلالئاسرةعووجحبمب ح

 هذهلو «هب الإ هرحسل مايق ال رحاسلا نإف ءارحس كلذ نوكي نأ لطبيو «ةسايسلا فالخ

 ىلإ هلثمب نايتإلا نع مهرخآ نع قتئالخلا زجع ىذلا نآرقلا دهوك 1 ةئامسمخ ةعيرشلا

 ىذلا نآرقلا اذهب ىتأف «مولعلاب مهل ةفرعم ال نييمأ نيب أشن اًيمأ هيي و ناكو ءارج مله

 هدعب لمأتيلف «مالسلا هيلع هتوبن ىف كش نم لكو «نيرخآلاو نيلوألا مولع ىلع لمتشا

 تايهلإلا نم ةيملعلا عئانصلا نم هيلع ىوطني امو نآرقلا رظنيل مث مولعلا نع مالسلا هيلع
 مولعلا نم نورحخآلاو نولوألا اهلصح ىتلا ءايشألا رئاسو ةباطخلاو لدجلاو تايقطنملاو

 ىلع ةنيفالار :ةهضصو ىلع نيكو ةيقاف هاربا ناكما يف بكر ةفشرفا وأ مله حسسو

 ةيعرشلا ماكحألاب اهنع ربعملا قلخلا ةسايس ىهو .ىنيدلا ملعلا نم هيلإ درجت ام عم اههجو
 سردو اًملع سرام ولو ءاّملع سرام الو شيرق طق هملعت مل همع رجح ىف أشن ميتي وهو

 دصق هتضراعم لواح نم لكو «ةبيرغلا ىناعملا هذه نع ًالضف مظنلا ىلإ دابآلا دبأ ىهتنا ا
 نم ىرحت هنأ ولو ,ءكرتشملا ثغلا مالكلاب الإ تأي مل مث ءهاراصق وهو مظنلا هضراعم

 ىطاعت امل اهنيمضت دصقو ةيملعلا عئانصلا هذه ىلع نآرقلا ءاوطنا ىلإ ةضراعملا ىطاعت

 «ىنابر ديبأتو ىهلإ رمأ كلذ نأ ىف كش نمو هب ءاج امت ءايح عنقتلو .نيدبآلا دبأ ةضراعملا

 نم اناده امك هيبن دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «كلذ نم هللاب ذوعن هبلق ىلع هللا عبط دقف

 . اًميلست ملسو هيبحمو هبحصو هلآ ىلعو كشلا تاملظ

 سداسلا جارعملا

 رمأ نابرض بلطلاو .ربخو بلط :نابرض هثيَع لوسرلا قيرط نم لوقلا نم ىتأ ام
 ةلاسر ىف لمعتست فيكو ةيعرشلا ماكحألا لدضأَو ىهنلاو رمألا ىلعانملكت دقو ء«ىهنو

 نمزلا رومأك ىتأي امعو 0 ا نمع رابخأ ىلإ مسقنيف ربخلا امأو «باطقألا

 وهو .هيف كش ال نيقي وهف هِي لوسرلا نع رتاوتو نآرقلا هب قطن ام لكو ةرخآلا ءابنأو
 اد للدول وا رب راق لوح 1م وق ات ةلااق نلإو ليوأملا لوحي ان كان دنس

 :لئاسم ثالث ةلكشملا رومألاو .هكرتب رفك دصق نع كرات هكرتو ليوأتلا لمتحي ال

 .رانلاو ةنجلا :ةئلاثلا .داسجألا رشح ةلأسم :ةيناثلا .اهنم انغرف دقو سفنلا ةلأسم :اهادحإ

 صن وه اذهو . 4 :ءايبنألا] # هديعن قلخ لوأ انأدب امك ه :ىلاعت هللا لاق :ةلأسم

 لاقو . [24 : سبا «ةرم لأ امأشنأ يذلا اهيحي لق)» : ماظعلا ىف ىلاعت لاقو ءةداعإلا ىف

 :حونا « اجارخإ مُكَجِرْحَيَو اهيف مكديعي مث 107+ اتابن ضرألا نم مككتبنأ هّللاو ل: ىلاعت

 الو ماسجألا بلاوق ىلإ سفنألا ةداعإ ىف صن وهو .ثعبلا ىف نآرقلا ىآ رثكأو .[18 7

 :ناتقرف هل نوركتملاو . دمع هب رفك وأ لوسرلا قدص ىف كش هنع عنتما نمو كلذ ىف ءارم



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجمب جحش سس خلع ١ دح

 دقو ةياهن ىلإ ال كلفلا تارردل عبات خسانتم ملاعلا نإق .سفنلل ءاقب ال نأ تمعز ةفئاط

 . ةقئاطلا هذه ىلع درلا مدقت

 سننألا نأ اومعز . ةقسلفتملا ةفوصتملا رثكأ مهو نييمالسإلا نم مهو :ةيناثلاةفئاطلا

 تاتابن ةيذغألاو ةلوكأم ةيذغأ نع ليحتسم مسجلا نأ مهتجحو ءداعت ال داسجألا نأو ةيقاب

 مسجلا ديعأ ولف ءماسجألا نم دحاو مسج عمتجيف رخآ اًصخش صخش لكأ اميرو .موحلو
 اذهو لكآلا اذه مسج لاز ترشح نإو ءاهرشح لطبلو ةلوكألل ماسجألا كلت تلطبل

 نمض لب ءماسجألا نيع ديعي ىلاعت هللا نأ مكل مزتلن ال :لوقت انإف ءهنع ىنغتسي ليوطت

 هللا نإ :ريخلا ىف درو دقو .ءءاذتيا كلذ لعق امك هارتو ديدج قلخ ىلإ سفنألا دري نأ

 فيكو .ءاشي اع عارتخا ىلع رداق وهو ماسجأآلا ةقلخل ًالصأ كلذ نوكيف ارطق لزني ىلاعت

 فلأ نوثالثو ةتس ملاعلا رمع .مهريغو دنهلا لهأ نم نومدقتملا مكؤاملع لاق دقو ءال

 فلأ نوتسو ةثالث :اولاقو .كلذ ىف مهنيب قالتخا ىلع املأ نوسمخ : اًضيأ اولاقو: . ةنس

 اًيلامش ىناميلا بطقلا عجريو تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا لدبتو ءاديدج دلعي مث ةنس
 رار سلال ارخع يلو نيش ع لاوا ماغ نوما

 ا يما مزلي هنإف هيف مكل ةدئاف ال اذه :اولاق نإق

 لعفي ال هنأ تربخأ مالسلا مهيلع لسرلا نكلو «ىلاعت هللا ةردق ىفزئاج كلذ :انلق

 .ةداعإ ةلاحو اهيف نحن دوجو ةلاحو تمدقت مدع ةلاح :تالاح. ثالث ملاعلل نأو كلذ

 ةسوسحم امهمالآو امهتاذل نوكت نأ ىنعي رانلاو ةنجلا دوجو انركنأ :اولاق :ةلأسم

 ..ةينامسج

 دقو ؛بكاوكلا تاكرح ةطساوب ماسجألا ىف عئابطلاريثأت مكدنع ةلاحتسالا ةلع :انلق

 كلتف .كلذ ىلع تعباتتو مالسلا مهيلع لسرلا هب تربأو .ًاليوحت ملاعلل نإ مكؤامدق لاق

 ءانفلا اهبابسأ تضتقا امك ةيضقلا هذه نأ معزي نم ىلع نوركنت مبف ءهذه فالخب.ةيفقلا

 ىف ءاقبلا دوصقم.اضرغ نوكت نأ اهيف ةمكحلا نوكتو ءاقبلا كلت بابسأ ىضتقت

 ال سمشلا رهوج نأ كلذ ىلع قابطإلا لب مكنم ريهامجلا لاق دقو .ال فيكو .ماسجألا

 بكرت نإو ءمكدنع مسجماو ءانقلا لبقي ال سمشلا رهوج نأ ىلع متقفتلو. «ءاقبلا لبقي

 مث ..ءاقبلا ىضتقت ةهج ىلع بابسألا بصن لاوتي ملو ةميدق هرهاوجف اًثداح هبيكرت ناكو

 توقايلاو ولْؤللاو ةضفلاو بهذلا روصق هيف امهدحأ نوكي نيرطق نع تاتزابع راثلاو ةنجلا

 الو نزحي الو ملأي ال ادبأ تاذللا هذه دجاوو توم الب ءاقب اهيف رقتسا نمل مث رامثلاو

 دضلا ىلع رخآلاو ءاّمالس اًمالس ًاليق الإ اًميئأت الو اوغل اهيف نوعمسي الو أمظي الو عوجي

 . ةيادهلا هللابو رانلا وهو اذه نم



 عياسلا جارعملا

 روصقو جازملا داسف توملاف .ناصقن وأ لامك وه لهو «توملا ىنعم نايب هيف انضرغ

 كرت هنأ معز ةميدق سفنلا نأ معز نمف ءةكرحلاو سحلا مدعل سفنلل لاعفنالا نع مسجلا

 سبل نمك مدقتملا مسرلا ىلعو هراد ىلإ هيف فيضأ تيب نع لحترا لجيرلاك ندبلا سفنلا

 توملاب لكوملا كلملاو ءافشكنم اًنايرع ىقبو بوثلا هنع طقسف هيلع قرختو عطقنا ىتح اًبوُث

 توملا نوكيف .ةكلهملا بابسألا ىلع سفنلا ثعبو مالآلا قوس وهو توملا ببسب لكوم
 تدهش امك ىرشبلاو طخسلاب اهاقلتت ةكئالم سفنلل نوكي نأ لقعلا ىف دعبي الو هتطساوب

 ىلإ ىلعألا نم عوجرلا صقنلا ةقيقحف ؟صقن وأ لامك توملا له امأو .رهاوظلا هب

 ىلعألا ىلإ ىقتري ناك نإ نانإلا نإف ىلعألا ىلإ ىندألا نم ءاقترالا لامكلاو ءىندألا

 مث ةفطن مث ءاذغو اًبارت هنوك نم ةقلخلا راوطأ ىف ددرتم هنأ كلذو .لامك وهف توملا ببسب

 مث اًباش مث اًمالغ مث اًميطف مث اعيضر اًدولوم نوكت مث اًمظع مث امحل مث ةغضم مث ةقلع

 ام ىلإ اهانفضأ اذإ لزانملا هذه نم ةلزنم نم امو ءاكردم اّيح مث اًدامجو اًلاع ًالهاجو ًالهك

 اه اع لديك نأ: قر ا هنأ قطر ىف لفعل. لمعت ىل تاسالاو *الامك اهديك الإ هلق
 :انيلادو كلا عللذو

 اهفورّص نم هبايندلا َنذْؤتاَل

 ٌدلويِة عا لْثَّطلا ءاكب نوكي

 اهُنإواهنمه يكب يامنأل

 درو ه بن نكات َضْرألا

 هناك تس سبلا اِيدلا ركاب اذإ

 رديمتحبو اننازأ نس شلل فوحساب
 لوط ىلع ريبكلا خيشلا لب «ةراوخ سفنلاو ىكب الل لدبتلا ةشحوو ةفلآلا مدع الولف

 امنإو بيرغلا كلذكو مني مل امبرو اًرهسو الأ دجي ىرخأ راد ىلإ هراد نم لحر اذإ هتبرجت

 *كللذ يف :رعاشلا لاق تح ةقلآلا مدعل ةملؤم ةبرغلا تناك

 مهيلا لاجرلا ناطوأ ؛ نيحححو

 اكلانه باب كا اهاّضق ُبرآم

 مهر كف مهَئاَطْوأ اور كمان

 اكلذل اونَحَفابفلاَدٍوُهع
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 تحح ىلارفلامامإلا لئاسر ةعومجمب تسيل سلع ا 4٠

 :رخآ لاقو

 نيبام ةادالببح ا

 بادكيع

 اك تولت ىدلج ى سم ضرأ لوأو
 كلذلو ماقملا اذه ةرذحم ىهنلاو رمألا ىف اهرسأب ةعيرشلا مولعف :ةلمجلا ىلعو

 نطولا كرت ىف داهزلا بغرو ايندلا نع لابقإلاب قلخلا مالسلا مهيلع اهلك لسرلا ترمأ
 ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نك» :مالسلا هيلع لاق . شيعلا دغرو دلولاو لهألاو

 اهب لجرلا لظتسا ةرجش لظك ايندلا امنإ) :مالسلا هيلع لاقو .«روبقلا لهأ ىف كسفن دعو

 رومألا هذه ىحمت نأو .دئادشلا ىلع سفنلا نيرمتو ةضايرلا دصقملاف . «اهكرتو اهنع لاز مث

 نإو تتام اذإف ءرومألا هذهل اًضغب بستكت نأو «ةفلألا اهنع لازت نأو ءسفنلا نع

 اًحرف حرفتو اريسي الإ سبلت ال مث ؛هيلإ ةرطضم ىهف هريغ دجت الف هيف تلصح ام تئبتسا
 ىلع فوكعلاو تاوهشلا ىلع لابقإلاو دلولاو لاملاب ةقوغشمو ةرضو تناك اذإو «هل ةياهن ال

 نم لاقتنا هنإف .توملا نع ًالغاشو اًبركمو ًالهذم سفنلا ىلإ ةقئاس اهنأ عم ةيويندلا ذالملا

 نيدضلا نيب دبعلل نوكي نأ دابعلاب هنم اًمطل ىلاعت برلا رمأف ةكله وهو دض ىلإ دض

 ماسقأ ةعبرأ اهلعجف «ةئمزألا ىف ايندلا ةايحلا ىف ارهاظ ًالثم كلذل ىلاعت لعج دقو ؛جيردت

 تتايمانلا هيف متو مادج الا هيف كيت ةلمزألا لدعأ لعجف ءاهجورب ىف سمشلا رمت ىلع

 ءامك ايندلا ةايحلا لثم امنإ ]5 : ىلاعت لاق دقو .اهفرخز ضرألا جرختو ناولألا نولتتو
 تابثلا لاحك نامزلا نم ةدملا هذهف .[54 :سنوي] 4 ضرألا تابت هب طلتخاف ءامّسلا نم هاَلنَأ

 ةدراب اهنإف ةيوعشلا ةلقنلا ىهو هيلع مدقتم نمزب الإ ةلزنملا هذهب ريصي اال عيبرلاو نانإلل

 نأ ولف .ناسنإل ةيادبلا الاسك وق ابر راحت قرالا ىف فكتور ناطمألا اهنا كرت ةبطر

 نإف .مهرخآ نع اوكلهل عيبرلا لصف ريغب فيصلا ىلإ ءاتشلا نم قلخلا جرخي ىلاعت هللا

 اهيف ىلوتسملا اهيلع بلاغلا ةيفيصلا ةلقنلاو ةبوطرلاو دربلا اهيلع ىلوتسا تاتابنلاو نادبألا

 ىلإ ةبوطرلا وه ىذلا دضلا نمو طرفملا رحلا ىلإ طرفملا دربلا نم اوجرخ ولف .سبيلاو رحلا
 بسانت هيف لصفب لصف هتمكحل ىلاعت هللا نكل .ةكلهلا تناكل سيلا وهو هل دامفملا

 دعب الإ ماسجألا هب سحت ال ىفخ جردت ىلع ةرارحلاب هرخآو ةدوربلاب هلوأف اًعم نيلصفلا

 اهيف ىرجت ىتلا ىطسولا ةقطنملا ىف ةلزنم نيرشعلاو نامثلا ىلع سمشلا رمب كلذو .هئاضقنا

 تهتلا اذإف «نيفرطلا ىف «ىقرشلا قفألا ىف اهكرحت ىهتنم امهو ناقرشم اهلف بكاوكلا

 .فعضأللا قفألا كلذب ءاتشلا نوكيو رخآلا ىف بونحلا نوكيف اهتياهن

 رحلا سكعنيو ءراحبلا ةرخبأ هب دعاصتتو ةلبلا بذجي عضاوملا ىف اهعاعش دليحيف



 عا ١ حس سس تس ىلازفلامامإلالئاسةعوجم جحا

 نإ ثيح نم اهلفسأ ىلإ اهيلاعأ نم بذجني ءاملا نآل رامثلا قرو طقسيو «ضرأللا نطب ىف

 تعدتسا ضرألا ترحتسا اذإف ءزكرملا بلطتف ضرألا ىلعأ نم دربلا اهيفني ةراحلا ةرخبألا

 اهيلع بلغ ناصغألاو قاروألا نم تابوطرلا تلاز اذإف «تاتابنلا ىف ام تبذجف تابوطرلا

 نوكيف سبيلاو رحلا هيلع بلغ اذإ مث «ىناثلا فرطلا نوكيو تطقاستو تشمكتف سبيلا

 موي لك ىف عطقتو ارهش جرب لك ىف ميقت اهنأل جيردت ىلع سمشلا تبذجنا امفيك ظيقلا
 اهرح دايدزا ىفو اهرح داز تيذهنا املكف ءريست ىهو سحت ال ةجردلاو ةجرد جربلا نم

 نصغلا رحتسا اذإف ءقوف نم راجشألا ناصغأ نخستو تابوطرلا للحتتو ضرألا نخست
 عقي ىتح هتمحم ىذلا نم هتحت ىذلا هيعدتسيو هتحت ىذلا ءزجلا ةبوطر بلطو ءاملا ىعدتسا

 «صضعب نم اهضعبو ضرألاو ضرألا نم ةرجشلا هيعدتستو .«ةرجشلا عاق نم ءاعدتسالا

 ءاملا فيطل نم دمتست امبو اهخبطب دوعلا ىف ىرجو سمشلا هتباذأ دوعلا ىف ءاملا لصح اذإف

 هللا نذإب ةرمثلا نم دوعلا كلذ عبط ىف ام جرخت مث «ةرمث سمشلا هليحي بارتلا فيطلو

 . ىلاعت

 اهلابقإ ىف سمشلا رح ةطساوب ميلعلا رطافلا هيف هبكر ىذلا هعبطب جرخي لكشلاو

 سمشلاف «جوربلا ىف رمت ام بسح اهرابدإو اهلابقإ دنع ضرأآلا ىف رحلا لوخدو اهرابدإو

 ببس ذإ «نداعملاو تاناويحلاو تاتابنتلا ةلع ىهو لسنلاو ثرحلا ببس هناحبس ئرابلا اهلعج

 ضرألا ىف ءاملا عشن اهيلع رميف «ةيتيربك ةنخدأ اهنم نوكيف ضرألا ىف نقتحت ةرخبأ نداعملا

 دقعني قيئزلا نأ اومعز مهنإف ؛ءايميكلاو ليلحتلا مولعب نيلغتشملا دنع نهربم اذهو هدقعتف
 دنع مث .هيف كرتيو ىلغيوأ هيلع حرطيو باذي نأب جراخ نم هدادمإو تيربكلا ةحئار مامشإب

 هنم نوكيف غبصو جازتما لادتعاب امإ ءضرألا ىف رهوجلا ةدام نوكت تيربكلاو ءاملا عامتجا

 ةكرحلا هذه .ةضفلا هنم نوكتف فيفخ ريصقتب وأ «ساحنلا هنم نوكيف طارفإب وأ . بهذلا

 ىف اربش عطقي بطقلا نإف ءاهبطق عم ىحرلا كلذ لاثمو «ةيقرشلا ةكرحلاب ةقلعتم ةيسمشلا

 كلذكو نيحاوطلا اذكف «ةرادتسالا ىف رشثكأ وأ رابشأ ةسمخ عمطقت رجحلا ةرئاد رخآو ريش

 ام عطقت ءاملا ةكرحب رودت ىتلا راجحألل ةكرحملا ىمظعلا ةرئادلا نإف ءىقاوسلاو رئاودلا

 رانيدلا رود ةرادتسا ىلع عطقي لزغملا سأرو .رثكأ وأ اًعارذ نورشع ةرادتسالا ىف هتفاسم

 ىه ةيلكلا ةكرحلا نأ ريداقملو لاقثألا ملع ىف رظنلا باحصأ نهرب كلذكو .ةدحاو ةدملاو

 ىلإ اهيف رامحلا رودي (ةيقاسلا ىه) ةيناثلا دهاشن كلذكو «ةدحاو اهنأو كالفألا ةكرح ببس

 نوكي ىذلا مظعألا سوقلاو ةرادتسا ىلع عطقي رامحلاف ءرئاودلا كلت نارود فلتخيو ةهج

 .ىرخأ ةهج ىف عطقت رخأ رئاودو «ىرخأ ةهج ىف ةرادتسا ىلع عطقي سنوطلا هيلع
 ىنابرلا ريدقتلاو ةيهلإلا ةمكحلا تلعج رهوجلا ةيران ةراح سمشلا تناك املو :اولاق



 تح  ىلازغلا مامإلا لئاسر ةعومجمب تبلل سل (؟ مدس

 ير علا ىلاعت هللا نخسف قرحأل طرفملا رحلا ماد ول ذإ اهعيط ةداضم ىلع ريظن اهل

 تواس ول هتكرح نأل ةعيرس هتكرح تلعج مث ءامهنيب ًالدتعم ىمانلا نوكيف رحتسا ام دربيف

 رح لصي مل اًضيأ كلذكو ءاهداسف دعب الإ تايمانلا ىلإ هعفت لصو امل سمشلا»ةكرح

 لعج يذلا ره :ىلاعت هللا لاق .ةعيرس هتكرح تناكو هنع لعفنا اهداف دعب الإ سمشلا
 نإف ءةيحلا سوفنلا صخي رخآ ضرغ اًضيأ اذهو .[5 : سنويا # اروت رمقلاو ءايض سمّشلا

 ريثأت ةيرشبلا سوفنلا ىف اهلو لعفلا ىلإ ةوقلا نم ناويحلا جرخت هب ىذلا رونلا ىه سمشلا

 ال ىتح قلخلا ىلع هديعيو ليئلاب اهءايض لبقي ةآرم رمقلا لعجو لكلا ماوق رونلابف «عيدب

 اذهو سمشلا رون نم ولخي دف قفألا نأ مهوتملا مهوت امبرو .مهراهن الو مهليل هتودقفي

 «نبع ةفرط اهنع بيغت ال ضرألاو تاومسلاو سمشلا راونأب رومعم قفألاو .«دساف مهوت

 مهتفأ هجو ىلع مهتلباقم ىف سمشلا نوك ىف مهلاح ىلإ ةفاضإلاب كلذ سانلا ركتي امئإو
 لاحف «راونألا لقتو مهضرأ نع دعبي صرقلا لازي الف ءاريثك هناوفنع ىف رونلا نوكي ذإ

 ءرصعلا دنع هلاح فالخب برغملا دنع هلاحو .ءرهظلا دنع هلاح فالخي رصعلا دنع رونلا

 دنع هلاح فالخب ليللا فصن هلاحو «برغملا دنع هلاح فالخب قفشلا ٍبيغم دنع هلاحو

 فعضتو ةملظلا نوكت كلذنو «ىفألا كلذ نم رونلا نوكيام دعبأ وهو .قفشلا بيغم

 نم لئاح ءامسلا نيبو هنيب نكي مل اذإ كلذ عم نكلو «تقولا كلذ ىف ناسنإلل هتيؤر
 عم بكاوكلا رون نإف ءهب عفتني هفعض عم وهو مدعني ال رونلا نإف ءهرصبي باحسوأ فقس
 ةهج نم رونلا داز قرشملا ةهجب نم سمشلا تيرق اذإف «ءضرألا ىلع ةعقاو ىهو سمشلا

 ديازت اذإف ءاّيناث (رجف ناك رثك اذإف ءآلوأ اًرجف نوكيف دتشت ىتح كلذك لازت الف قرشملا

 . راهن ناك صرقلا علط اذإف ءارافسإ ناك

 سكعنيو هيف رونلا عستي ضرألا نم هبرقلو رمقلا مرج ربكيف ةرمقملا ىلايللا ىف امأو

 رمقلا ةيصاخ ىفو 0 .هءوض ناك ةلزنم ةرشع عبرأ ىلع اهنم ناك اذإو ءاهنم هدعب وأ

 اهنأل ضرألاب ةرئادلا رصانعلا يارت زا ادعإ يكاركلا هذهو للحم سمشلاو تابوطرلا بذج

 تانازيسللا نيب ةطنتاو يف :ىرتخأ ةيصو قلت تالخفتملا نع نزعت ةفاطللا ىف اهبسانت

 تاللعفنملا نإ :اولاق دقو .ةفاثكلاب تالعفنملاو ةطاسبلاب بكاوكلا بسانت نداعملاو تاتابنلاو

 «ضرأللاو راثلاو ءاملاو ءاوهلا سفنأ ىه نداعملاو تاناويحلا نإو رصانعلا هذه نم لعفتت

 ىهف رصانع تداع تدسف مث تنوكت اذإف ءرودلا قيرط ىلع نوكي امنإ كلذ اولاق مهنكل

 نوكت نأ دعبي الو .داسفلاو نوكلا ملاع ىمس اولاق كلذلو ءضعب ىلإ اهضعب ليحتسي
 ىلاعت هللاو ءاهنيبو تارثؤملا نيب ةعساو رصانعلا هذهو «ةرثؤملا ىه بكاوكلا تاعاعش

 نمو سمشلا نم ىه بكاوكلا تاعاعش نأ كلذ ةيآو ءداسفلا لوبق نع دعبأ اهنإف .ملعأ

 .اهيلع كلذ رهظلو داسفلاو نوكلا تلبقل ديزت وأ صقنت تناك ولف اضيأ اهسفنأ



 حا وأمل تبسي س سس سس ا ىلازفلامامإلالئاسرةعومجم بح

 ةدعاصلا تاراتقلاو ةنخدألا نم ىه امنإ ضرألاب ةقدحملا رانلا نأ ءامدقلا معز دقو
 ىلع اوملكت ام بسح ىلع ءاملاو ضرألا نم ةللحتملا تاراخبلا نم ءاوهلاو ةقرحملا ةيوهألاو

 دنع كلذو ةرشابم نود رصانعلا هذه كرحتت نأ هجتي الف اًئفيأو «تاءاصقتسا ىفح كلذ

 .ملعأهللاو ءاوهلا جومتو حايرلا بوبه

 ىف تارينلا نوكت ام بسح نوكت امنإ حايرلاو جولثلاو راطمألا نأ ءامدقلا”*ركذ دقو

 هذهل ةجزتمملا ىه اهتكرحل ةعباتلا اهتعشأ نكتلف ء.ةصوصخم جورب نم ةصوصخم عضاوم

 ىلإ ةكرحلا ىف ىقرتتو كر حتت ام بسح تاكرحم تارينلا سوفنل مث ءاهل ةكرحملارصانعلا
 دنتسم ىلع رايتخاو قوش نع ةكرحلا كلت نأ ىشاوألا معز دقو .قبس امك ةيلكلا ةكرحلا

 ىف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال روصملا قلاخلا عدبملا ئرابلا وهف هتدارإو ىلاعت ئرابلا ةئيشم ىلإ

 لكلا بترم وهف «نيبم باتك ىف الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ضرألا ىف الو تاومسلا

 بيترتلا كلذ جاهنم ىلع نوراج نوفرصتم لكلاو ءريدقت لمكأ هردقمو بيترت نسحأ
 نورخآلا مهعبتيو نولوألا ضرقني كلذك «ةرذ صقني الو ةرذ ديزي ال نقتملا ريدقتلاو مكحملا

 أرطت مل كلذ ريغو تاتابنلاو تاناويحلا نم اهيف امب ضرألاو ءاهموجنتو ىه امك ءامسلاو

 لاف هيف زج اين يو اد وواتت كات هقوازي م كيفيس ع رز عدلا 05 هنوركو جلف
 يرشبلا ىسنإلا صخشلاك هرسأب ملاعلاف ..4 : فارعألا] 4 نودوعت مكأدب امك ف : ىلاعت

 «ملاعلا ةروص ىلع ناسنإلا قلخخ هناحبس هللا نأ ارارم مدقت دقو ءرخآو أدبمو رمع وذ

 .لوألا جارعملا ىف قبس امك جيردت ىلع فيعض رشب هلوأف

 لازيالو ىناويحلا حورلا هيف قلخي مث ءاهنم نوكتي ةدام ىلاعت هللا قلخي ام لوأف

 ةلاح اهفعضأف ءاًئيشف اًئيش اهاوق رهظت هيف ةقطانلا سفنلا كلذكو ًاليلق ًاليلق هيف جردتي

 ؛ةيلقعلا ةوقلاك هدنع نوكتف نونظلاو ماهوألا هل قلختف بشي نأ ىلإ ومني لازي ال عيضرلا

 ىف اذهو «لوألا ئدابملا ىهو ىزيرغلا لمعلا وهو ةينالويهلا ةوقلا هيف تقلخ ًاليلق ربك اذإف

 لقعلا هيف قلخي ىتح كلذك لازت ال مث ءاّماع رشع ةينامثلا ىلإ رشع ةسمخلا نم ةداعلا

 ناسنإلا هلاثمو ءهبلق ىف حتفت نويعك ىهف ةليحتسملاو ةزئاجلا رومألا كردي نأ وهو ىرظنلا

 هرظنو هنم برقي جارسلا لازي الف اًفيعض ًرظن رظن دعب ىلع جارسلا هلباق اذإف ملظم تيب ىف

 ىف نوكي ىتح هب جارسلا ذختي نأ قفتا ولف ءاّيلك ًرظن هرظن ىوقيف هب لصتي نأ ىلإ رثكي
 ال ام ىلإ ديازعت لازت ال ةيسفنلا ةوقلا نأ مهفاف كلذكف «رثكأ ناكل هاوقل اًنبالم هغامد

 قلخت نيح نم لامكلا ىف ةذخآ سفنلاف تاجردلا نم ىبصلاو ىبنلا نيب ام زيميلف «ةياهن

 ةكئالملا قفأب قحتلتو ةداملا عزنت سوفنلا نأل ماسجألا لامك اَّذِإ توملاف ءاهتوم نيح ىلإ

 نع اهصيلخت رابتعاب ًالامك ناك ةيقش اًسفن تناك نإف «ةكئالملا ةنج ىهو ايلعلا ةنجلا ىهو



 تل ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تحج سس بسلا 11 دع

 اقذالفو اهميخ ىلع ةيدح ةييدك لازت الك للعلا ةيتحلا نع تلك كيح: نم ًائاصقنو ةداثآ

 ةبيثك اهعزن نيح تناكو ذالملا كرت ىلع اهتاذ ضترت ملو طق هكرت دهعت مل اهنإف ءاهساوحو

 دبأ لالغأو لسالسو تايحو براقعو شهنو ملأو ةمادنو ةرسح ىف لازت الف ندبلا ىلع

 :دوه] 4 ديري ال لاعف كبر َنِإ كر ءاش ام الإ كبر ءاش نم الإ نيرهادلا رهدو نيدبآلا
 ةليح ىف ىعسي نأ هسفنو هتراب زيمو ًالقع ىلاعت هللا هقزر نم لك ىلغغ' بجاو اًَذِإه

 ىف نكيلو .قلطملا ديعسلا وه كلذو ةيورخألاو ةيويندلا ليحلا ءانثأ ىف نكيلو صالخلا

 ءمهتغلو مهتيذغأو اهلهأ هركيو اههركي ضرأ ىلإ هثعبو هنامز ناطلس هنحتما نمك ايندلا

 نوكيف هنع اوفك مهطلاخ نإو «هوبذعو هولتق مهكرتو مهلزتعا ىتم هنأ ملع مهنيب لصح اذإف

 جرخ ىذلا هرطقل هقشعو هتمهو هبلق نكلو .مهعم لكأيو مهملكيف ةرهاظب مهلماعي اًدبأ

 «.هرطقل اًرورسم مهتقرافم ىلع اًحرف ناك هرطق ىلإ هدرو مهنيب نم كلملا هجرخأ اذإف ءهنم
 امبر هنإف ءاردك اًجورخ هجورخ ناكل هيلإ ثعب مث مهيلإ هتمه فرصو مهيلع فكع ولف
 ملاعلا تمهف دقو «توملا ىنعم ىف نايبلا ةياغ اذهو اًبذعم لازي الف مهتريسو مهءاسن قش

 معنو اًينابر تنك كلذ كل مهفنا ىتح كتركفو كنهذ تلمعتسا تنأ نإف هقئاقحو هرسأب

 لوعت ملو هب أبعت مل تنأ نإو ءامكنيب ةفلألاو ةبحملا تعقوف ةكئالملا تبسانو «كئرابل دبعلا

 نم كايإو هللا انذاعأ . كترسح مظعأ امو هب كعفن لقأ امف هنطاب نود هرهاظ تملع وأ هيلع

 ىذلا ضرغلا ةياهن ىهو ةيركفلا ةوقلا اهيف لمعتست ىتلا جراعملا ةعبسلا مامت اذه كلذ

 نوكت ىتلا ءايشألا ىلع هبنن نأ ىف هدنع اميف انبغرو ىلاعت هللا ىلإ انبرقت امبرو «هاندروأ

 رثك دق سانلا فالخ نإف ءاهتافرصت رثكأ ىف ظلغت ال ىتح ةركفملا ةوقلل ةآرمو اًنازيم

 «ةيمامإلا بهذم اميسال مامإ نع ملعلا ذخأ ىلع لوع نمو ءرصحنت ال ةمج مهبهاذمر

 نم قلخلا جرخي ةجحب ىلاعت هلل مئاق مامإ نم نيع ةفرط ولخت ال ضرألا نأ اومعز مهنإف .

 ناستإلا رفاس نإ رضي ال مهبهذم ىلعف ءكوكشلا تاملظ نم مهيجنيو نيقيلا ىلإ نيمختا

 .ليلجو قيقد لك ىف هعجاري نأ جاتحيف ءرصحنت ال اديأ لئاسملاو هدلب نع لازو ماهإلا نع

 نكلو «ةديدع تادلجمو ةريثك رافسأ ىف اًبعوتسم هسفنب ًالبقتسم نوكي نأ هيبنتلا افه قحو

 ةرفاتتم رومأ نيب رمخت دق ًاليلك اًنالو ركفلا كيتشم ًالغتشم اًبلق خألا اهيأ ةيغرلاب تفداص
 ءاقدصألا ةعارضو ءاحلصلا ءاعدب هناحبس هللا هافالت نإف ءةرحخآلاو ايندلا نيب اًفلعم ىقبو

 ضعبب اًضعب عفني هناحبس هللاو «هايند ىف اًكتض ةشيعم شاعو هؤايشأ لق الإو «ءايفصألاو

 ةيرمد



 ف طب 07 7بلس يزاول قالا لاسر ةعوضوو تككخ

 ةديقم ةداعسو ةفلطم ةداعس نايرض ةداعسلا

 تناك ام «ةديقملاو .هل ةياهن ال ام ىلإ ايندلا ىف تلصتا ام «ةقلطملا ةداعسلا امأف

 ةداعسلا امأف .ججحلا عاونأ نم ببسلاو ببسيف ةداعس لكو .نامز وأ كا نا

 ىهو تاعانصلاو فرحلا نع اًزارتحا ةيملعلا بابسألا ىلعأ :بابسأ ةعيرأي لصحتف ةديقملا

 ال اهضرغو اهتياهنف ةطسفسلا امأ ءهرعش امإو «لدج امإو «ةباطخ امإوء.ةطسفس امإ

 نم كمصخ بلغتل اهسفنب قحب تسيلو «قحلا هبشت ةجح مظنتو اًسايق فلؤت نأ اهدوصقم
 وه سيلأ :لوقتف .ءمعن :لوقيف ءاًعناص راجنلا سيلأ :تلق اذإ كنأ امك ءرعشي ال ثيح

 اذهف .مسج اَذِإ وهف :لوقيف :معن :لوقتف ؟اًعناص هناحبس ئرابلا سيلأ لوقيف ؟اًمسج

 هنإف مسج عناص لكف :هلوق داسفلا نم لخدو ءةتهابمو ةطسفسو دساف هنكلو فلؤم سايق

 ىلإ ةمسقنم ىهو مصخلا ىلع هيومتلا اذه ةداعس ةياهنف ؟هيلع ليلدلا امف الإو ءأطخ

 :تلق اذإ امك ءءامسألاو فورحلا هبش ىف سيبتلا ىلإو ءهانمدق امك مظنلا ىف سيبلتلا

 لوقت نأ هدحو مسالا كارتشا ةهج نم طلغ اذهف رصبي رانيدلاف نيع رانيدلاو رصبت نيعلا

 هلوق لثم طقنلا ىف كلذكو «ةقيقحلاو دحلا ىف نافلتخم امهف نيعلا دح ريغ رانيدلا دح

 جاتحي اذه باعيتساو ءءاسأ نمو.[61١ :فارعألا] 4 ءاشأ نم هب بيصأ يِباذع )ف : ىلاعت

 نأ ريغ نم اما اًنوكس هيلإ هسفن نكست امب عماسلل عانقإ اهضرغف «ةباطخلا امأو «ةدلجم ىلإ

 مهركذي اًعجشم اًبذع اًمالك مظني هنإف «سانلا نم بيطخلا هلعفي امك اذهو «نيقيلا غلبت

 ىف عاقيإلا هضرغف ءرعاشلا امأو .مهسفن ىف عاقيإلا هضرغو ءمهفوخيو مهغرفيو توملا

 :لئاقلا لوقك ضعبب اهضعب ءايشألا هبشي نأب ةيبضغلاو اولا ةوقلا كيرعو نينا

 ادكار ناك اذإه يف ْصْع رْحَبلا وه

 ادبزُم َناَكَّنِإ هسا ٌرَدلا ىلع

 وذ هنأو «رحبلاب هعاستاو هدوج هبش هنأل ءهسفن هل تطسبنا حودمملا هعمس اذإ اذهف

 : لئاقلا لوقك ةيبضغلا ةوقلا رعاشلا كرحي دقو «رحبلاك ةلوص

 كا ل ا 0 2
 دبس وك هنع تفسَخ واي سملان ع ١

 : حاكتلا نع هتجوز رفني ءارعشل !| ضعب لوقكو
 اَنَنيَبرْهَدلا يق نإىحكنتالق

 لمانألا دْئَجهْجَولاواَقَقلا مَعَ

 ىف برش دقو هل ليق اذإ امك «هرفانيف حيبقلاب نسحلا ئشلا هل هبشي ناننإلا نأ ىتح



 حج ىلازقلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسلسل سطح 40+ مدح

 الو اهرفاتيف صوربملاو موذجملل مدلا صمي اهب هل لاقيف جاجزلا روك نم تجرخ هتمجحم

 لسعلا اذه نإ :هل ليقو ءرفن كيلع :هل ليق مث لبح هيلع لسرأ اذإ امكو ءاهب برشي
 هتياغف لدحلا امأو ءرعشلاو ةباطخلا ضرغ اذهف «هعشبتساو كلذ نم رفن ةرذع هنأك رفصأ

 نود نم هّلل ءايلوأ مُكُنَأ متمعز نإ ١) :دوهيلل ىلاعت لاق امك ةروهشم ءايشأب هبطاخي نم ةبلغ

 بحي بحملا نأ ةداعلا ىف ملع هنإف.[1 :ةعمجلا] * نيقداص منك نإ توملا اري سائلا

 بحت كنكل هقيدص تنأف ديز ءاقل بحت تنك نإ :لاقي نأ هيف سايقلا فيلأتو ؛بيبحلا ءاقل
 :لاقي نأ دوهيلل سايقلا مظنو .ةمدقملا قفو ىلع هيف نايبلا ئجيف .هقيدص اَّذِإ تنآف هءاقل

 وه سيل اًذِإف ىلاعت هللا ءاقلا هركي هنكل ءىلو وهف ىلاعت هللا ءاقل بحي ىدوهيلا ناك نإ

 قرشملا نم سمّشلاب يتأي هللا ّنإَفظ :هجاح ىذلل مالسلا هيلع ميهاربإ لاق امكو :ىلوب
 نأ الإ ةيويند عفانم ىلع ةفوقوم مولعلا هذه ةياغف . [14 :ةرقبلا] « برغملا نم اهب تأف

 باكر ايندلاف .مهلدجو مهتاباطخ ىف مالسلا مهيلع ءايبنألا تلعف امك ؛ةرخآلا ىلإ فرصت
 مولعلا اذه ةداعس رادقم اذإف ةرخآلل تيلط اذإ ةعفانو ءاهسفنل تبلط اذإ ةرضم ىهو ةرخآلا

 .اهب رادقم دصقي ام

 ةيعيبط :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنتف ةعفانلا ةيملعلا ةداعسلا اهب بلطي ىتلا مولعلا امإو

 تاتابنلا ةفرعمو هجازمو هبيكرتو ملاعلا ةفرعم ةيعيبطلاب ضرغلاو ءةيهلإوةيسايسو ةيضايرو
 ءاذغلاو زبخلاك نيعم مداخ وهو ءاهداسفو اهحالصو ةجزمألاو ضارمألاو نداعملاو ناويخلاو

 .مولعلا كلت عم وه كلذكو ناسنإلل

 :ةسدنهلا امأف وجاف قطاملاو بانسسحلاو ةسدنهلا : عاونأ ةعبرأف تاضايرلا امأو

 هضرغ باسحلاو .اهب ناعتسي ةلآ ىهو ريداقملاو تايمكلاو لاوطألا ةفرعم اهدوصقمف

 ىف كشلا نم ناهربلا زييمتو: "”ثاسوسحملا نم ةيلقعلا رومألا ٍزيِمم هضرغ قطنملاو .مولعم
 ءاهماكحأ رئاسو اهبكاوكو اهناك رج فذافالا ةفرغم و ريضفتم موجنلا ملع امأو .داقتعالا

 .تانئاكلا ةفرعم هتدئافو

 مويلاو هلسرو هبتكو 00 هناحبس هللاب ملعلا ءايشأ .ةعبرأ هدوصقمف تايهلإلا امأو

 .ةلجاع ام ةزرضم عفدو ةعفنم بلج ىف سفنلا بيذهت ههوصقمف ةسايسلا امأو .رخآلا

 نوئوعبم لسرلاو ءاودلاك امإو مهل ءاذغلاك امإ مهعم ىهو مولعلا هذه رئاس عم قلخلاو
 مهتالاحو سانلا صاخشأ فلتخت نكل انركذ ام ىلع ةداعسلا ىف اهريداقمو 0

 ةبسنلا هذه ىلع ىتأي ميسقتلاو مهلوقعو مهلوبق رادقمو مهزئارغو مهحئارق فالتخا ىلع
 اهنارود مولعلا هذه رئاس نإف اهنم دحأب ءانغ الف ةيهلإلا مولعلاكف ءاذغلاك وه ام امأ :لوقنف

 ىف معيو صخيف ءاودلاك وه ام امأو هيراب لهج نمل لاح الو ل ما وج ناار عار ولم

 اذه فرعي نأ صخش لك ىلعف «نايعألا ضورفب اهنم قلعت ام ىهو ةيسايسلا مولعلا ضعب



 حا اا حب سس ب سس سعب ىلازقلامامإلا لئاسةعومجبم بح

 جاتحا نإ هتجاح رادقم هنم ناسنإلا لمعتسيف مولعلا نم هريغ ىف امأو .«ىسايسلا ملعلا ىف

 رضي وهف ءادلاك وهام امأو .ريثك لغش وذ ناستإلا ذإ نسحأ ديفي امب لاغتشالاف الإو «هيلإ

 وهف هبرضي هاندجو صخش ىلإ هانلصوأ ىتم ئش لك وهو صاخشألا تالاح ىلإ ةبسنلاب
 نم دنع رم وهف ءمغليلا هيلع طرفأ نم دنع ًولح ناك نإو لسعلا نإف ءهقح ىف ءاود

 هللا دجوي دقلق ةفاضإلاب ىه امنإ مولعلاو .ءاد هقح ىف وه ذإ ءارفصلا ةرملا هيلع تطرفأ

 : ىلاعت

 ا مهبول قة هر تولخ

 ٍلَمجلاب رولا حايررضئاًمك

 اوقلعت ال» :ماللا هيلع ىسيع لاقو . «َنوُمَهَفَي امب سائلا اوُتدَحا للي لاق دقو

 «ريزانخلا قانعأ لف ردلا
 مد مس

 ُهَماَضأاًملع لاُهجلا َحَسْنَمَف

 ْملَظَدَقَق نيب جوها َعَئَمْنَسَو

 قرف ترثك دقو اهيف فلتخي ةيهلإلا مولعلا نأ ريغ هيف كش ال اذه :تلق نإف

 لاجرلاب قحلا فرعت ىلإ اًيهاذ تنك ىتم كنأ ىحأاي ملعاف .لوعأ نم ىأر ىلعف نييمالسإلا

 سمشلاك وه امنإ لاجرلا نم ملاعلا نإف ءكيعس لض دقف كتريصب ىلع لكتت نأ ريغ نم

 سمشلاو جارسلا كنع ىنغي امف ىمعأ تنك نإف كرصبب رظنا مث ءءوضلا ىطعي جارسلاك وأ

 .اًملطم اًكاله كله ديلقتلا ىلع لوع نمف

 بانطإ ىلإ جاتحيو لوطي ثيدح نآلا اذهف ؟هيف صالخلا فيكف :تلق نإف
 نأ ملعتل نكلو ءرطاخلا ليلك سفنلا لمشل ددبم لغتشم ىنأ كتملعأ دقو .باهسإو

 ليحتسم امإو «هل بجي فصو امإ :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ىلاعت هللا ىلإ ةعجارلا فاصوألا

 لكف هلي لوسرلا ةهج نم الإ ببسب نيزئاجلا دحأ فقلتي الف همكح ىف زئاج امإو «هيلع
 .لقعلا ةهج نم هذخف ليحتسم وأ ءبجاو

 هتم كل نيبأس :لوقأف ؟هيلإ لصوتأ فيكو هذخآ نيأ نمف بلطا كلذ :تلق نإف

 . ةلاجعلا هذهب قيلي اًرادقم

 تفلتخا دقف «ةيسايسلا رومألا ىهو ماكحألا عورف ىف اًضيأ عنصأ فيكو :تلق نإف

 ةهج نم لاكشإلا اذإف :لوقأف ؟مهريغو دمحأو ةفينح ىبأو ىعفاشلاو كلامك ةمتألا

 امأو «ىقابلاب كتدعوو نيدلا لوصأ ىف ىعلا فشك دقو ء«هعورفو نيدلا لوصأ ىف فالخلا

 ةفرعم ةعيرشلا ماكحأو هقفلا لوصأ فرعت نأ امهادحإ :ناتليح هيف كلف عورفلا ىف فالخلا

 تلعج دقو ةليح هذهف تقفاو وأ تفلاخ اًبناج سانلا كرتتو هتملع امب لمعت مث «ليلقت نود



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حج بسبب سس ا ؟م دج

 «يناهربلا قيرطلا ىلع ةصاخ هقفلا لوصأب صتخت (باطقألا ةلاسرب) هتيمس اًياتك كلذ ىف

 ىف رصحنم كلذو اهبتك كدنع نوكت وأ ةنسلاو ثيدحلا ماكحأ ظفحاو اهظفحاف تئش نإف

 ىضاقلا ليعامسإل ضئارفلا اهمكحأو ىنودبزلا اهعمج دقف ثيدحلا ماكحأ امأ :رافسأ ةثالث

 ىدتهت هقفلا لوصأبو «ليلعلا ءافشب بقلملا ىربطلا نسحلا ىبأل ماكحألا اهمكحأو «هريغو

 فلتخم لك رظنت نأ وهو ةيناث ةلمجب كيلعف كيلع اذه رذعت نإف .كتع باغ ام ىلإ

 تنأ لمعتساف «ذيبنلاب ؤوضوتلا ىف ةفينح ىبأ بهذم كلذ لائم . لمكألا فرطلا ىلإ ريصتف

 ةءارقو ةلمسبلاو هيجوتلا ىف ىعفاشلا بهذم كلذكو .طوحأ وهف هكرت ىف كلام بهذم

 قيرطل ناتليح ناتاهف ءهيف كلام بهذم نم طوحأ وهف هلمعتساف ةالصلا ىف نآرقلا

 رهاظلا ماكحإف «هبهذم ىلع لمعاف دحاو مامإ ديلقتب كيلعف اهنع تزجع نإف .لامكلا

 نم قحلا اهيف زيمأ ىتح ةيلّمعلا رومألا رمأ وه ىلع لكشملا امنإو اذه تمهف دق بطخلا ريسي

 اهيف ضوخت ىتلا رومألا نأ ملعاف ءعورفلا ىف صالخلا قيرط اذه نم تملع دقف ؛لطابلا

 .تاروهشمو تالوبقمو تاسوسحمو تاالوقعم :ماسقأ ةعبرأ ىلإ عجرت ةركفملا ةوق

 ال نيدضلا نأ انملعك ديرجتلا ىلع لقعلاب الإ كردي ال امف :تالوقعملا امأف

 لبق دحاولا نأو ةدحاو لاح ىف اًنكاس اًكرحتم نوكي نأ حصي ال ئشلا نأو .ناعمتجي

 ال ام لكف ثداح وهف ةينامز ةيعم ثداوحلا عم ناك ام نأو لوأ هل ثداحلا نأو .«نينثالا

 . لمعلا ةهج نم الإ هيردت

 قرفلاو ناولألا نيب قرفلاك سمخلا ساوحلا ةهج نم هيردت امف :تاسوسحملا امأو

 نيب قرفلاو «ءتامومشملا نيب قرفلاو «تاعومسملا نيب قرفلاو «تاسوململا نيبو موعطلا نيب

 .تاقوذملا

 ممألاو دالبلاو قلخلا تاداع ىلإ ةعمجارلا تاداعلا ىهف :تاروهنشملا امأو

 ملظلا كرتك ةميركلا ريسلاو ثيداحألاو ىناغألاو حرفلاو سابللا ىف سانلا ةداعك « ةنمزآلاو

 نآلا ىه ىتلا مالسلا ءاشفإو ملاظلا نم ةفصنلاو راجلا نع فكلاو معنملا ركشو نيدلاولا ربو

 ممألا رئاسو برعلا تناك دقو .لقعت لسرلا لبق نم ىهو «ةيعرشلا ماكحألا تاممتم

 ملظلا نم ىمحي كلم ةمأ لكل :ةلمجلا ىلعو .كلذب نونتسي مهريغو دنهلاك ةفلاسلا

 .ملاعلا ماوق كلذبو

 تاقثلا وأ ةقثلا لدعلا هب ربخي ام لك وهو رابخألا قيرط نم ذخأ امف :تالوبقملا امأ

 ىأ نم لسو رظناف كيلع دروأ وأ ءكعمس عرفو ناك ملع ىأ نم ئش كيلع درو ىتمف

 . لقعلا ىف هيلع ىه امع اهماكحأ لذبتت الف تايلقعلا امأف .ماسقأ ةعبرألا هذه نم وه ليبق

 . ةينامسحلا تالآلا ىف ثدحت تافآب طلغلا اهيلإ قرطتي نكلو لدبتت ال تاسوسحملاو



 دالبلاو ممألا فالتخاب فلتخت اهنإف اهب قوثوم ريغف ؛تاروهشملاو تالوبقملا امأو
 ماق امف «دابآلا دبأ طلغت الف هاوس نم هزيمو هليبقب ليبق لك قحلأف ءصاخشألا تالاحو

 ناهربلا كل نهربتو هناهربو هدح ءازجأ تححصتو ئش ىلع سح وأ لقع ليلد نم كدنع

 كيلع درو امو «قح ناهرب وهف كبولطم ىلع هب نهربت ناهربلاو ءازجألا كلت ةحص ىلع

 الو ًالوقعم لوبقملا لعجت الو هدح نم اًئيش دعت الف هتبترم ىلع هلئتأف كلذ ىوس ام:

 لوبقملا ذخنأم فيك رظنا مث .ًاروهشم سوسحملا الو اًسوسحم روهشملا الو ًالوبقم لوقعملا

 هلي دمحم انيبن نع ذوخأم نآرقلا اذه نأ اًعطق ملعتف ُهْتْيَع هللا لوسر ةزجعم نآرقلا نأ لثم

 هتريسو هدوجو ملعت كلذكو ُهْتَِع ةكمب نئاكلا مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نا

 . ةضيفتسملا

 ءاهيلإ نوجاتحم قلخلا نأل انل نهربت نأ مزلي الو ةلوبقم اهذخآمف ءماكحألا امأو

 مهلوقع ىف نكي مل اذإو ُهلْيَف لوسرلا ةدئاف تناك امل مهلوقعب ماكحألا اوكردأ ولو
 ماكحألا ىلع موقي نأ بلطي مل كلذلف «مهب تلصتا اذإ رخآ كلذكف ًالوأ اهب لالقتسا

 .ناهرد

 رارسألا ىلع هب هبننو ةيهلإلا مولعلا ىلإ لخدملا نم هب ريشن نأ اندرأ ام ىهتنم اذهو

 ىفك هب هانعم ىف ام قاحلإ ىلع ةلدتعملا ةزيزغلاو ءميلسلا رهدلا دعاس نإف ةيناحورلا

 ربجيو ثعشلا ملي نأ لوئسملا ىلاعتو كرابت برلاو «ةعلاطملا ىلإ قوشت الإو دشرتسملا

 ىتأن اميف هلو هب انلعجيو ءريخلاب متخيو قدصلا ناسللا ىلع ىرجيو ةريصبلا رينيو عدصلا

 نع نيعطقنم «هلضف ىلإ ءارقف .هوفع ىلإ نيجاتحم هيلإ اندفو اذإ انع زواجتي نأو ءرذنو
 بحاصلاو بيرقلا نيبو اننيب ليح دق .ءابآلا نع نيدعبم «ءانبألا نيفلخم «نطولاو لهألا

 الو نوقطني ال ثيحو مدقلا تسبيو ةفشلا تفجو نيعلا تقرب اذإ «براقألاو ىلاوملا انافنو

 مكركذأ .هتافو نيح هيلع بويجلا قش ىري ال هاعد نمل بيجتسي ال .نورذتعيف مهل نذؤي

 .رورغلا هللاب مكترغي الو ايندلا ةايحلا مكنرغت الو هي اونوكف هب مكيصوأو ىناوخإ ىلاعت هللا
 ملسو هبحصو هلآ ىلعو هللا ىلص دمحم ةمألا عيفشو ةمحرلا ىبن ىلع مالسلاو ةالصلا مث

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاميلست



 ١ س ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم -
 نيبلاطلا ةَضوُر
 نيكلاسلا ةدمعو

 هرقل هايس
 باتكلا ةبطخ

 نب دمحم نب دمحم دماح وبأ مالسإلا ةجح دحوألا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا لاق

 : هتانج حيسف هنكسأو هناوضرو هتمحرب هللا هدمغت ىسوطلا ىلازغلا دمحم

 مهحاورأو مهممه ىفوتساو «هتبحم نارينب هئايلوأ بولق قرحأ ىذلا هلل دمحلا

 ىتح هترضح لامج ةظحالم ىلع مهرئاصبو مهراصبأ فقوو ءهتدهاشمو هئاقل ىلإ قوشلاب

 «ىريح ةبيهلاو لالجلا ةظحالم نم مهبولق تحبصأو ىركس لاصولا حور ميسن نم اوحبصأ

 «مهرئاصب روصملا ىلإ تربع روص مهراصبأل تحنس نإو ءهايإ الإ نينوكلا ىف اوري ملف

 وأ جعزم توص مهيلع درو نإو «مهرئارس بوبحملا ىلإ تقبس ةمغن مهعامسأ تعرق نإو

 هب الإ مهبرط الو هيلإ الإ مهجاعزنا نكي مل قوشم وأ جيهم وأ نزحم وأ برطم وأ قلقم

 هل الإ مهئاعبنا الو .هيدل ام ىلإ الإ مهقوش الو ءهيف الإ مهنزح الو هيلع الإ مهقلق الو

 مهراصبأ هريغ نع لفقأ دقف مهعامتسا هيلإو «مهعامس هتنمف هيلاوح الإ مهددرت الو

 ىلصو «.هتصاخو هئايفصأ نيب نم مهصلختساو هتيالول مهافطصا نيذلا ككئلوأ . مهعامسأو

 .اًميلست مَّلسو هتداقو قحلا ةمثأ هباحصأو هلآ ىلعو هتلاسرب ثوعبملا ىلع هّللا
 نإ هكولس ىلع هب نيعتسيو قحلا بلاط هب كسمتيل باتكلا اذه تفلأ دقف : دعب امأ

 هايإو نيعمو رصان ريخخ وهؤ للزلاو للخلا نم ىلاعت هّللاب كلذ ىف نيعتسأو «ىلاعت هّللا ءاش

 باوبأ هيفو (نيكلاسلا ةدمعو نيبلاطلا ةضور) : هتيمسو بيجم بيرق هنإ هب عفني نأ لأسأ

 :لوصفو ةمدقمو

 بانكلا ليهمن ىف ةمدقملا
 مهلاعفأ مهتيؤرو مهسفنأ عمو قلخلا عم مهفوقوب قحلا نع قلخلا عاطقنا نأ ملعا

 بحو اهيلع ةلوبجم رشبلا سوفن ىتلا مهتيوهأ فالتخاب ةحيحصلا ةديقعلا نع مهفارحناو
 بجعلاو ىوهلاو حشلاو فيوستلاو لمألا لوطو ةرهشلاو ةساترلاو ايندلاو لاملاو هاجلا

 ىلع ةيناسفنلا تاوهشلا ةبلغو مهايند داسفو سبلملاو برشملاو معطملا نم مهتيذغأ شحفو

 سبلتلاو سانلل نيزتلاو اهتنوعرو اهتاوهش ىف عفرت اهلامهإو سفنلا ةدهاجم كرتو . مهبولق

 ثاعبناو «قافنلاو ءايرلاو قمحلاو لهجلاو ذسحلاو دقحلاو لغلا وحن ةمومذملا فاصوألاب

 ناك كتلوأ لك » :لجرلاو ديلاو ناسللاو عمسلاو نيعلاك ىلاعت هللا ةعاط ريغ ىف حراوجلا

 .ىلاعت هللا نع دعبي امث كلذ ريغو ةلفغلاو ةدالبلاو لسكلاو 1 :ءارسإلا] ال وؤسم هنع



 ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تح

 :لوألا البلا
 :ىنانثلا بابلا

 :ثكلانثلا بايل ١

 :عبارلا بابللا

 :سماقلا .بابيلا

 :سداسسلا بابلا

 عباسلا تبتابلا

 :نمالنلا بابلا

 متاحا باكتبلا
 :تياعحجلا باحلا
 :رشع ىداحلا بابيلا

 :رشع ىناثلا بابيلا

 :رشع ثلاشثلا بالبلا

 :رشع عبارلا بابلا

 :رشع سماخلا بابلا

 :ٌرشع سداسلا بابيلا

 :رشع عباسلا بابلا

 :رشع نماثلا بابيلا

 :رشع عساتلا بابلا

 :نورشعلا بايلا

 :نورشعلاو ىداحلا بايلا

 :نورشعلاو ىناشلا بابيلا

 :نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 :نورشعلاو عبارلا بابلا

 :نورشعلاو سماخلا بابلا

 :نورشعلاو سداسلا بايلا

 :نورشعلاو عباسلا بابلا

 :نورشعلاو نماثلا بابيلا

 :نورشعلاو عساتلا بابيلا

 :نوثالثلا بابلا

 :نوثالشلاو ىداحلا بابلا

 :نوثالثلاو ىناثلا بايلا

 .نيدلا ناكرأ نايب ىف

 .بدألا ىنعم نايب ىف

 .فوصتلاو كولسلا ىنعم نايب ىف
 .لاصولاو لوصولا نايب ىف

 . ةفرعملاو ديحوتلا ىنعم نايب ىف
 .لقعلاو بلقلاو حورلاو سفنلا نايب ىف

 .ةبحملا ىنعم نايب ىف
 . ىلاعت هللاب سنألا ىنعم نايب ىف
 . ةبقارملاو ءايحلا ىنعم نايب ىف

 .برقلا ىنعم نايب ىف
 .هبلط بوجوو ملعلا فرش نايب ىف
 . ىنسحلا ءامسألا ىنعم نايب ىف

 . ةحيحص ةديقعب كسمتلاو داقتعالا نايب ش

 .ىلاعت هللا تافص نايب ىف
 .صالخإللا ةقيقح ىنعم نايب ىف

 . هلع ىبنلا ىلع رئاغصلا زاجأ ىلع درلا ىف
 :اهماتفاو طارخطا نات
 .ناسللا تافآ ىنعم نايب ىف

 . هظفحو نطبلا ىف
 . هتاعداخمو ناطيشلا نايب ىف

 . هتياعر بجن ام نايب ىف

 .هئوسو قلخلا نسح ىنعم نايب ىف
 . ركفلا ىنعم نايب ىف
 . ةبوتلا ىنعم نايب ىف
 لا نا ل
 .فونخلا نايب ىف

 .ءاجرلا نايب ىف
 .رقفلا نايب ىف
 .دهزلا نايب ىف

 :ةساحلا تاج يت
 .ركشلا ناب ىف
 كولا انو



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجبب تحسس ا اخغذهج

 .ةينلا ىف :نوثالشلاو ثلاثلا بابلا

 .قدصلا نايب ىف :نوثالثلاو عيارلا بابلا

 .اضرلا نايب ىف :نوثالشلاو سماخلا بابلا

 . ةبيغلا نع ىهنلا نايب ىف :نوثالثلاو سداسلا بابلا

 .ةوتفلا نايب ىف :نوثالشلاو عباسلا.هبابلا

 .قالخألا مراكم نايب ىف :نوثالشلاو نماشلا بابلا

 .ةعانقلا نايب ىف :نوثالشلاو عساتلا بابيلا

 .لئاسلا نايب ىف :نوعبرألا بابلا

 .ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفشلا ىف :نوعبرألاو ىداحلا بابلا
 .بونذلا ةفآ نايب ىف :نوعبرألاو ىناشلا بابلا
 .برقلا لهأ ةالص ةفص ىف :نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 هنع باجح قحلا ىوسام نأ ىف لصف
 نأل ءكرش لاعفألا ةيؤرو قحلا نع باجح سفنلاو قلخلا عم فوقولا نأ ملعا

 ةعاطلا ىلع بائثيل اًبسك دبعلا ىلإو اًداجيإو اًقلخ ىلاعت هللا ىلإ ةفاضم دابعلا لاعفأ

 اذه .اًبسك ىمسي ىهلإلا رادتقالا هدجوي ام ئشب دبعلا قلعت نيحف «ةيصعملا ىلع بقاعيو
 هللا قلخي لمعلا رشابي امنيحف هلبق ال لمعلا ةرشابم دنع دبعلا ةردقف «ةنسلا لهأ بهذم

 وهف هسفن ىلإ بسكلاو ةئيشملا بسن نمف .اًيسك ىمسيف هترشايم دنع ًرادتقا هل ىلاعت

 ىلإ بسكلاو ىلاعت هللا ىلإ ةئيشملا بسن نمو «ىربج وهف هسفن نع امهافن نمو «ىردق
 ءاش نإ اًبيرق ىتآيسم «هعضوم اذه سيل ليوط مالك هيفو ءديشر ىفوص ىنس وهف دبعلا
 . ىلاعت هللا

 بهذمل بصعتلاو بولقلا ىلع ءاوهألا ةبلغلف ءةحيحصلا ةديقعلا نع فارحنالا امأو

 مارقأ برو .مهلمع ةلق :عم مهدئاقع مهيجنت ماوقأ بر :ةمئألا ضعب لاق .عدبلا لهأ

 ةرهشلاو ةسائرلاو «ءلتاق مس ايندلاو لاملاو هاجلا بحو ءمهلمع ةرثبك عم مهدئاقع مهكلهت

 علطاو المع تلمعام :مهضعب لاق .نيدلا داسف امهو ايندلا ىف لوخدلاو ربكلا نائروي

 . هتطقسأ الإ سانلا هيلع

 مظعأ نم فيوستلاو قحلا نع دصيو لمعلا نسح نم عنمي هنإف :لمألا لوط امأو

 .تاكلهملا نم نهف :هسفنب ءرملا باجنعإو ىوهلاو حشلا امأو «ناطيشلا دونج



 دا 8 تحبس شس سبح ا ىلازفلا مامإلالئاسرةعومجم حج

 بيطو « ىلاعت هللا نع دعبلاو ةوسقلا ثرويو بلقلا ملظي هنإف :ءاذغلا شحف امأو

 نيذّلا اَهيَأ اي 99: ىلاعت هللا لاق . ,لجو زع هللا نم برقلاو ,ةقرلا ثرويو بلقلا روني ءاذغلا

 كمعطم بطأ : لالخجلا ىه تابيطلاو ..7 :ةرقبلا#1 مكانقّرر ام تابيط نم. اولُك ارم

 قيرط ىف ريبك لصأ معطملا بيطو ءراهنلا موصت الو ليللا موقت ال نأ كيلع امو كبرشمو
 عرسأو .هفوج لخدي ام ملعي ىتح .كلذ هعفني مل ةيراسلا مايق ديهلا ماق ولو « موقلا

 ىنارت عوجت ىدبع» :لجو زرع هللا لوقي .ايندلا ىف اعرو مهرثكأ طارصلا ىلع اًزاوج سانلا

 لاق «مهبذعأ نأ ىيحتسأف نوعرولا امأو :ىلاعت هللا لاق "ىلإ لصت درجت ىنفرعت عروت

 ءاضتسي رون ملعلا نإف موصلاو لومخلاو عوجلاو ملعلاب كيلع :رباكألا نم ةداسلا ضعب

 مل ةمكحلا نم اًباب ىبلق ىف تدجو الإ اًموي هلل تعج ام :ديزي وبأ لاق .ةمكح عوجلاو :هب

 :ىلاعت هلوقل ئش اهلثم ام ةينادمص ةفص موصلاو .ةمالسو ةحار لومخلاو . لبق هدجأ

 ةفرعملاو ملعلا ثروأ اهب سبلت نمف ١. :قروسلا #4 ءيش هلئبمك سيل

 .«هب ىزجأ ىذلا انأو ىل هنإف موصلا الإ هل مدآ نبا لمع لك» :ىلاعت لاق كلذلو «ةدهاشملاو
 ىلع تاوهشلا ةبلغو ايندلاب لاغتشالاو كسملا حير نم بيطأ هللا دنع مئاصلا مف فولخلو

 ةمومذملا فاصوألا لدبت مل ام برقلا ىف عمط الف ةمومذملا فاصوألا عيمج ثروي بلقلا

 . ةدومحم اب

 نم هبلق رهطي ىتح ةسلاجملاو برقلل حلصي ال ريغلاب اًنولم دبعلا ماد ام :مهضعب لاق
 اهنأل نآرقلا ةءارق نم عبشت مل بولقلا ترهط ول) :هنع هللا ىضر نامثع لاق .ىوسلا

 . (هريغ نود ملكتملا ةدهاشم ىلإ ىقرتت ةراهطلاب

 لصف
 ةنتف الولو «بيغلا رون رهظل نوكلا ةملظ الولو .هنع باجح قحلا ىوس ام نأ ملعا

 .ةردقلا تزربل للعلا الولو .قئاقحلا تفشكتال قئاوعلا الولو .ءبجحلا تعفترال سشنلا

 دهوشل دعبلا الولو .قايتشالا حاورألا قرحأل قاب ظح الولو ءةبحملا تخسرل عمطلا الولو

 : قئالعلا هذه عطقب قئاوعلا تيفرأو بابسألا هذه مق باجحلا فشكتا اذإف «برلا

 هةُئماَتتقأا َكنَع لاَط رس َكَناَدَب

 هةئالَظ نأ تنك امص خالو

 هِسْبَغرس نع بلقلا باجح َتنأَق

 ةئاتخ َكَِع َعّبطي ْمَل كالولوأ /

 تِنطو هيف لح هنع تبغ ْنإَف

 :تاحبتك# نوصلملا فشكلا بكنم ىلع



 2226 ءاجو

[1 
 م وع

 هئاظتو هر تاني 1 ضسحيحتف

 باب 20 اذإ :مهضعي لاق ٠

 ىف ريثك ةدابعلا ىف دهتجي امهدحأ نيلجر نع ىنريخأ :لاقف ذاعم ىلإ لجر ءاج . لسكلا

 .هلامعأ هكش نطبحيل :ذاعم لاق . كشلا هروتعي نيقيلا فيعض هنأ الإ بونذلا ليلق لمعلا

 تريلا ليكم كللد ىفاوطنو :ةقبلا ىر هنأ الإ لحسعلا للك لجو نع ريح أف. لاف
 لاق .اهلك هيونذ اذه نيقي نطبحيل هرب لامعأ لوألا كش طبحأ نئل هللاو :لاقف .تكسف

 .اذه نم هقفأ وه ىذلا تيأر ام :لاقو .هذيب داعم هذخأف

 7 ىماطسبلا ديزي ىبأ لمع ىف لصف
 «ىسفن داذح ةنس ةرشع ىتنثا تثكم) :هنع هللا ىضر ىماطسبلا ديزي وبأ لاق

 ىف تلمعف رانز ىطسو ىف اذإف امهنيب اميف رظنأ ةنسو «ىبلق ةآرم ولجأ تنك نينس سمخو

 عبرأ مهيلع تربكف ىتوم قلخلا تيأرف ىل فشكف هعطقأ فيك رظنأ نينس سمخ هعطق

 . (تاريبكت
 اهثبخو اهلاغدأ ةلازإو هفن ةدهاجم ىف لمع هنأ - ملعأهللاو- مالكلا اذه ىنعمو

 نم وه امم كلذ هباش امو دسحلاو دقحلاو صرحلاو ربكلاو بجعلا نم هب تيشح امو

 قراطمب اهقرط مث .فيوختلا ريك هسفن لخدأ نأب كلذ ةلازإ ىلإ دمعف .سفنلا تافولأم
 اذإف ءهبلق صالخإ ةآرم ىف رظن مث .تفصت دق اهنأ نظف .كلذ هدهجأ ىتح ىهنلاو رمألا

 فوشتلاو باقعلاو باوثلا ةظحالمو لامعألا ىلإ رظنلاو ءايرلا وهو ىفخلا كرشلا نم اياقب

 ىذلا رانزلا وهو صاصتخالا لهأ دنع صالخإلا ىف كرش اذهو .بهاوملاو تاماركلا ىلإ

 نع ضرعأو قئاوعلاو قئالعلا نع اهمطفو هسفن عطق ىنعي : هعطق ىف لمعف هيلإ راشأ

 ىف همدق تبث ىتح اًثيم ناك ام هبلق نم اهنا اس ناك ايي هيمكفت قرم هتنامأ رح :يدخلفلا

 كقرصتاو تاريبكت عبرأ قلخلا نلغ ربك كلذ كنعف .مدعلا ةلزنم هاوس ام لزنأو مدقلا دوهش

 عبرأ هيلع ربكي تيملا نأل تاريبكت عبرأ قلخلا ىلع تربك :هلوق ىنعمو .قحلا ىلإ

 تامأف .ايندلاو «ناطيشلاو «ءىوهلاو «سفنلا : عبرأ قحلا نع قلخلا باجح نألو «تاريبكت

 رهنخ :هنأل' ريت هتف نك نع ةدحتاوت اك ىلع ريك كلولف هاتكو هتاطق ىففروب هوجو ةقن
 تس عطقت ىتح تابرقلا لزانم ىلإ لصت ال كنأ ملعا مث رغصأو لذأ هاوس امو ربكألا

 : تابقع

 . ةيعرشلا تافلاخملا نع حراوجلا مطف :ىلوألا ةبقعلا
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 .ةيداعلا تافولأملا نع سمتلا مطف :ةيناثلا ةيقعلا

 .ةيرشبلا تانوعرلا نع بلقلا مطف :ةثلاثلا ةبقعلا
 .ةيعيبطلا تارودكلا نع رسلا مطف :ةعبارلا ةبقعلا

 . ةيسحلا تاراخيلا نع حورلا مطغ :ةسماخلا ةيقعلا

 .ةيمهولا تالايخلا نع لقعلا مطف :ةشالسلا ةبقعلا

 ىلع ةيناثلا ةبقعلا نم علطتو ؛ةيبلقلا مكحلا عيباني ىلع ىلوألا ةيقعلا نم فرشتق
 ىف كل عملتو «ةيتوكلملا ةاجانلل مالعأ ةشلاثلا ةبقعلا نم كل حولتو ةيندللا مويلعلارارسأ

 طيهتو «ةييحلا تادهاشملا رامقأ ةماخلا ىف كل علطتو ءةبيرقلا تالزانملا راونأ ةعبارلا ةبقعلا

 فئاطللا نم دهاشت امم بيغت كلاتهف ..ةيسدقلا ةرضحلا ضاير ىلع ةسداسلا ةبقعلا نم

 ةيرش هتبحم سأكيب كاقس ةيئافطصالا هتيصوصخي كدارأ اذإف ءةيسحلا فئاثكلا نع ةينآلا

 كنم نكمت ادإَغ اًقلق نوكسلابو اًبلط برقلابو ءاموش قوذلابو ًامظ برشلا كلذب دادزتف
 كنم كذخأ كريمت كل ماد اذإف ءديرم اتهاه تنأف «كريح كشهدأ اذإف كشهدأ ركسلا اذه

 كتافص تبهذو كتاذ تينف اذإف .دارم ذتيح تنأف اًبوذجم اًيولسم ىقبتف كنع كبلسو
 كيلوتم وه نوكيف (رصبي ىبو عمسي ىيق) ةعلخ كيلع علخو كئانف نع هئاقبب تينفو

 تشطب نإو .هرادقإبف تكرحت نإو «هراونأبف ترظن نإو: هراكذأبف تقطن نإف .كيلاوو
 لاح كرس نكمتو كمدق خسر نإِق «ةينيبلا تلاحتساو ةينينثالا بهذت كلانهف «هرادتقابف

 :تنأ تلق .توبثلا دح نع كدح كب زواجتو كدجو كنلع بلغ نإو وه :تلق .كركس
 اذه زمر لح ماهفألا ىلع لكشأ انه نمو نولتم ىناثلا ىفو ,نكمتم لوألا ىف تنأف

 .مالكلا

 لوألابابلا
 نيدلاناكرأ نايب ىف

 تابثإو هتاحبس هلإلا تاذ تابثإ ناتمضت امهزاجيإ ىلع ةداهشلا ىتملك نأ. ملععا

 :ةعبرألا ناكرألا هذه ىلع ناميإلا ءاتبو هِيَ لوؤيسرلا قدص تابثإو هلاعقأ تابيإو هتافص
 : وهو لوضأ رش ناس راو لامو: تاجيسهللا تا ةفوفت ف لالا "قكرلا

 هنأو ءضرع الو « مسج الو رهوجب سيل هنأو فئاقيو همدقو «ىلاعت هللا دوجوب ملعلا

 .دحاو هنأ ىري هنأو ءناكم ىلع رقتم الو ءةهجب صتخمب سيل

 ضو لؤضأ رضع ىلغ ةرادموب ىلافتو امس هللا تامج هن رس ل: ياك قكرلا
 اوراخا نفاق دا: الكس هلا ينقي امس ءانيرم داع ها اع فاوح ىلاعت فوك ملكلا
 .تافصلا ميدق هنأو «ثداوحللا لولح نع اهزنم



 تت ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تحسس ا اة مدج

 لوصأ ةرشع ىلع مرادمو ىلاعتو هناحبسم هللا لاعفأ ةفرعم ىف :ثلاثلا نكرلا
 لضفتم هنأو ءمهل ةيستكم اهنأو هل ةدارمو ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ :ىهو

 هنأو ٠ حلصألا ةياعر هيلع بيجي الو ئربلا ماليإ هلو «قاطي ال ام فيلكت هل نأو «قلخلاب

 انيبن ةوبن نأو «ةزئاج ملسو مهيلع هللا ىلص ءايبنألا ةثعب نأو عرشلاب الإ بجاو ال

 .تازجعملاب ةديؤم ةّتباث ُهيَع دمحم
 باذعو ءرشنلاو رشحلا :ىهو لوصأ ةرشع ىلع هرادمو تايعمسلا ىف :عبارلا نكرلا

 . ةمامإلا ماكحأو «رانلاو ةنجلا قلخو .ءطارصلاو « نازيملاو ءريكنو ركنم لاؤسو ه«ربقلا

 ىناثلا بابلا
 بدألانايب ىف

0 
 نماظلا بيدأت بدألاو 'ىييدأت نسحأف 9 ىئيدأ : :لاق هنأ هلع ىبنلا نع ىور

 رون ةنسلا بادآ هسفن مزلأ نمو ءاّنيدأ اًيقوص راص هنطابو دبعلا رهاظ بذهت اذإف «نطابلاو

 هفالخأو هلاعفأو هرماوأ ىف ُهّتَت بيبحلا ةعباتم نم فرشأ ماقم الو «ةفرعملا رونب هبلق هللا

 ةئالث ىف دبعلا نيبو ىلاعت هللا نيب اميف فاصنإلاو .ةينو دقعو ًالعفو ًالوق هبادآب بدأتلاو

 نمو «ةبوتلا ىلع ةناعإلا هللا نمو «ةناعتسالا دبعلا نمف «بدألاو دهجلاو ةناعتسالا ىف

 بادآب بدأت نمو .ةماركلا هللا نمو «بدألا دبعلا نمو «قيفوتلا هللا نمو ء«دهجلا دبعلا

 نيقيدصلا بادآبو «ةبرقلا طاسبل ءايلوألا بادآبو «ةماركلا طاسبل حلصي هنإف ؛نيحلاصلا

 عماوج مرح بدألا مرح نمو «طاسينالاو سنألا طاسبل ءايبنألا بادآبو «؛ةدهاشملا طاسبل

 مل نمو ؛ةنس الو باتكب بدأتي ال هنإف «مهتابيدأتو خياشملا رماوأ هضيرت مل نمو «تاريخلا
 رع هللا فرعي مل نمو .ةياهنلا لهأ تاماقم ىوعد هل ميقتسي فيك ةيادبلا لهأ بادآب مقي

 ةمدخلا بادآو .ةلزع ىف بدألا نع ناك هيهنو هرمأب بدأتي مل نمو ؛هيلع لبقي مل لجو

 هللا ىلإ هبدأبو ةنجلا ىلإ هتعاطب لصي دبعلا .اهيرجم ةيؤرب اهيف ةغلابملا عم اهتيؤر نع ءانفلا

 بجوم ناميإلاو هل ديحوت ال هل ناميإ ال نمف ناميإلا بجوي بجوم ديحوتلاو «ىلاعت

 بدألا بجوي بجوم ةعيرشلاو ؛هل ديحوت الو هل ناميإ ال هل ةعيرش ال نمف ةعيرشلا بجوي
 بجوي بجوم بدألا كرتو ءهل ديحوت الو هل ناميإ الو هل ةعيرش الف هل بدأ ال نمف
 ىلإ در بابلا ىلع بدألا ءاسأ نمو «بابلا ىلإ در طاسيلا ىلع بدألا ءاسأ نمف ءدرطلا

 اذإو كيلع هلل امب ةفرعملاو ايندلا ىف دعزلاو نيدلا ىف هقفتلا بادآلا عفنأو «باودلا ةسايس

 .نيكلاهلا عم كله دقف ةفورعم عم هبدأ فراعلا كرت

 فكو «بدألا نسحو «بيرلا لهأ ةبناجم :ةبرغ نهعم سيل لاصخ ثالث :ليقو



 حا 1 ول حط ب بس قسيس  ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجبم ح

 .دودحلا ظفحو .حراوجلا بيدأتو ءسوفتنلا بيذهت ىف مهبادآ رثكأ نيدلا لهأو «ىذألا
 ءافولاو ءرارسألا ةاعارمو «بولقلا ةراهط ىف مهبادآ رثكأ ةيصوصخلا لهأو «تاوهشلا كرتو

 .بلطلا فقاوم ىف بدألا نسحو «ءرطاوخلا ىلإ تافتلالا ةلقو .ءتقولا ظنحو ءدوهعلاب

 ةفرعم وه :ليقو .صالخإلاب هللا دبعي ىذلا وهف بدألاب هسفن رهق نمو ءروضحلا نامدإو
 .بدألا هتمزلأ ىتافصو ىئامسأ عم مايقلا هتمزلأ نم» :هناحيس قحلا"لوقي ليقو .نيقيلا

 ؟بطعلا وأ بدألا :تئش تعش امهيأ رتخاف .بطعلا هتمزلأ ىتاذ ةقيقح نع فشكلا دارأ نمو

 نم عجري هنإف بدألا لامعتسا نع ديرملا جرخ اذإو .تقم هتقوف تقولل بدأتي مل نمو

 . (ءاج ثيح

 ةبعكلا ءاذحب دعقأ تنك امبرف ةكم تلخد:لاق مالس نب مساقلا ديبع ىبأ نع ىكحو

 نم كنإ لاقي :ديبع ابأ اي :ىل تلاقف ةيكملا ةشئاع ىنتءاجف ىلجر دمأو ىقلتسأ تنك امبرو

 «برقلا لهأ ناويد نم كمسا ىحميف الإو بدألاب الإ هلاجت ال ةملك ىنم لبقا ملعلا لهأ

 دحأ ءاسأ امف اًنطابو رهاظ بدألا مزلا :مهضعب لاقو تافراعلا نم تناكو :ديبع وبأ لاق

 بدالاف اًنطاب بقرع الإ اًنطاب بدألا دحأ ءاسأ امو ءارهاظ بقوع الإ رهاظ ىف بدألا

 هيف ةحلاصلا ةيجسلا تبكر نمل نوكي اذهو لعفلا ىلإ قلخلاو ةوقلا ىف ام جارختسا

 هللا لعف وه ذإ دانزلا ىف رانلا نوكتك اهنيوكت ىلع رشبلل ةردق ال قحلا لعف ةيجسلاو

 «ةيهلإلا حنملاو ةيحاصلا اياجسلاب اهعبنم بادآلا اذكهف ىمدآلا بسكي هجارختساو ضحلا

 ةسرامملا نسحب اولصاوت اهيف ةلماكلا اياجسلا ليمكتب ةيفوصلا نطاوب ىلاعت هللا أيه املو

 .نيبذهم نيبدؤم اوراصف لعفلا ىلإ هللا قلخب ةزوكرم سوفنلا ىف ام جارختسا ىلإ ةضايرلاو

 .برقلا لهأل ةييإلا ةرضخلا لهأ بادآ ىف لصف

 ا ( لمد رعلا 00 7 0 يدي 0 هللا
 هبلق لادتعا نع هللا ربخأ هك هللا لوسر اهب صتخا بادآلا ضماوغ نم ةضماغ هذهو .

 هرهظ ءارو كرتو «هللا ىلإ هجوتو ؛هّللا ىوس امع ضرعأ لابقإلاو ضارعإلا ىف سدقملا

 ىلع فسألا هقحل الو اهظوظحب ةرخآلا رادلاو تاومسلاو اهظوظحب ةجلاعلا رادلاو نيضرألا

 اذهف. [59 :ديدحلا  مكتاف ام ىلع اوسأَت اليكل ١) :ىلاعت هللا لاق .هضارعإ ىف تئافلا

 ام ىنعم نم صاخ فصوب هيو ىبنلا لاح نع رابخإ رصبلا غاز امو «مومعلل باطخلا
 ىقلت لابقإلا فرط ىفو «ضارعإلا فرط ىف هلاح رصبلا غاز ام ناكف ءمومعلا هب بطاخ
 الالجإو ةبيهو هنم ءايح هللا نم رف مث «بلقلاو حورلاب نيسوق باق :ماقم ىف هيلع درو ام
 دنع نايغطلا نإف ءىغطتف سفتلا طسبنت اليكل «هراقتقاو هراسكنا ىواطم ىف هسفن ىوطو



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تحسس عسل ١ م وح

 4 ئتغتسا هآر نأ (رع ئَفْطيَل ناسنإلا نإ ًالَك 9 :ىلاعت هللا لاق . سفنلا فصو ءانغتسالا
 تلاث ىتمو عمسلا قرتست بلقلاو حورلا ىلع ةدراولا بهاوملا دنع سفنلاو .[7 .5 :قلعلا]

 دسي طسبلا ىف طارفإلاو «طسبلا طرف هنم رهظي نايغطلاو .تغطو تنغتسا حنملا نم ةطسق

 ىف هل حص مالسلا هيلع ىسومف بهاوملا نع اهتاعو قيضل سفنلا نايغطو ءديزملا باب
 ًالتما نكلو ؛هبدأ نسحل اًفسأتم هتاف ام ىلإ تفتلا امو ؛هرصب غاز ام .نيفرظلا دحأ ةرضحلا

 تنغتسا سفنلا تيظح امثف ظحلاو طسقلا ىلإ تعلطتو عمسلا سفنلا تقرتساو حنملا نم

 رظنأ ينرأ 8 : :لاقو طسبلا طرف نم دحلا زواجتف اهقاطن قاضو اهيلإ لصو ام اهيلع حفطو

 نم فرغملا رهط كرما اسقف! ىف ناكر اريص قطي ملو عنمف .[147 :فارعألا1 « كيلإ

 لوسر عجري مل : ىرتستلا هللا دبع نب لهس لاقو .مالسلاو ةالصلا امهيلع ميلكلاو بيبحلا
 رهظي اع دعاشي ءاةبرا علك انهاشم ناك اغإو اهتدهاشم- نإ الو هينقن دهاش ىلإ هلع هللا
 امل ققاوم هربتعا نمل مالكلا اذهو لحملا كلذ ىف توبثلا تيجوأ ىتلا تافصلا نم هيلع

 . ملعأ هللاو ءهّللا دبع نب لهس مالك نم كلذ ىف زمرب هانحرش

 ثلاثلا بابلا

 فوصتلاو كولسلا ىنعم نايب ىف
 ةرامعب لاغتشا كلذو .فراعملاو لامعألاو . قالخألا بيذهت وه كولسلاا نأ : ملعا

 هنطاي ةيغصتب لغتشم هنأ الإ هبو نع لوغشم كلذ عيمج ىف دبعلاو «نطابلاو رهاظلا

 «تاليوأتلاب صخرلا عابتا :نائثيش هكولس كلاسلا ىلع دسفي ىذلاو .لوصولل دعتسيل

 رصق نمو «لهاج وهف هتقو مكح عيض نمو .تاوهشلا ىعبتم نم طلغلا لهأب ءادتقالاو

 هلوسزو هللا نوكي ىتح ديرملا ةحارإ حصت ال .زجاع وهف هلمهأ نمو ؛لفاغ وهف هيف

 ىصقت مانملاو مالكلاو ماعطلا ةرثك نأل . اًنماص هئاسلو اًمئاص هراهن نوكيو «هبلق ساوسو

 .ًوكاذ هناسلو اًئيزح هبلقو «ةضماغو ةعماد هنيعو ةدجاس هتهبجو اًعكار هرهظو .بلقلا

 ام كرتو اهيلإ هلوسرو هللا هبدن ةقيظوب هيف ىنعمو هيف وضع لك لغش دق :ةلمجلابو
 هل ىلاعت هللا هقفو ام عيمج اًيئارو اًقلطم اًكرات هتاوهألو اًقئاعم عروللو .هل هلوسرو هللا هرك

 نم هنأل «ةداع ال ةدايعو« اًياوث ال اباستتحا هلك كلذ نوكي نأ دهتجيو «هيلع هللا لضف نم

 كرت ةدارإلا ةحصق «تاوهشلل اًكرات هسفتو لامعألا ةيؤر نع هب لغتشا هل لومعملا ظحال

 : لق امك قادقألا ىراجم ىلإ نوكسلاو رابتخالا

 قرض ديرو هلاسصو دي

 ُهِيِرَياَل دي, ا+_ةرقق

 لكنيحف هللا لعقي ”كتدارإ نعو ءهّللا رمأب كاوه نعو هللا مكحب قلخلا نع نفاو



 ددرتلا نعو مهنع كعاطقنا قلخلا نع كئانف ةمالعف هللا ملعل ءاعو نوكت نأ حلصت

 قلعتلاو «بسكتلا كرت كاوه نعو كنع كلتانف ةمالعو ءمهيديأ ىف امعع سايإلاو مهيلإ

 بذتاالو «كل كيلع دمتعت الو «كب كيف كرحتت الف رضلا عفدو عفنلا بلج ىف ببسلاب

 كلذ ناك امك ءارخآ هالوتي الوأ هالوت نم ىلإ هلك كلذ لكت نكل «كسفن رضت الو كنع

 نع كئانف ةمالعو .كدهم ىف اعيضر كنوكو ءمحرلا ىف اًبيغم كنوك لاح ىف هيلإ ًالكوم
 هلعف ىرجي لب ءاهاوس هللا ةدارإ عم ديرت ال كنأل طق اًدارم ديرت ال نأ هللا لعفب كتدارإ

 رونم ءردصلا حورشم «نانجلا نئكمطم حراوجلا نكاس هلعفو هللا ةدارإ تنأ نوكتف كين

 كوسكيو «كلملا بر كملعيو «لزأآلا ناسل كوعديو ةردقلا كيلقت .نطبلا رماع «هجولا

 هلزعلا موزل ىف لصف
 . ةليضفو ةضيرف :ناعون ىهو . هئادعأ ىلع اهب رهظتسيل ةلزعلا مزلي نأ كلاسلا ىلع

 ريغ ةولخلا :ليقو .هلهأو لوضفلا نع ةلزعلا ةليضفلاو .هلهأ رشلا نع ةلزعلا :ةضيرفلاف

 :ليقو .هللا نع لغشتو هيلإ وعدت امو سفنلا نم ةلزعلاو ءرايغألا نم ةولخلاو «ةلزعلا

 ءازجأ ةرشع ةمكحلا :ليقو .ةلزعلا ىف ةدحاوو تمصلا ىف اهنم ةعست ءازجأ ةرشع ةمالسلا

 ىلع مدن نم ريشثك . سانلا نع ةلزعلا ىف ةرشاعلاو .ىنعي ال امع تمصلا ىف اهنم ةعسن

 الو لصألا مزليف «ءضراع ةطلخلاو لصأ ةولخلا :ليقو .توكسلا ىلع مدن نم لقو مالكلا
 . لصأ هنإف تمصلا مزالي طلاخ اذإو ءةجاحلا ردقب الإ طلاخب

 اكلحاو كنامز نم كتاف صاّذِإو

 ديمتتاوكا كان تاتتف اا رتبت“ ١

 اًموغشم هيلع هبلق اًقوكعم ىلاعت قحلا عم هتيلكب اًقرغتسم نوكيف بلقلاب ةولخلا :ليقو
 ةوقب هناسلو هبلقبركذلارثكي نأ كلاسلا ئدابم لوأ :ليق . هيدي نيب هنأك اًققحتم هيلإ اهلاو هب

 ىقبيو هناسل تكسي ذئنيحف هبلق ىلإ ركذلا لقتنيو .هقورعو هئاضعأ ىف ركذلا ىرسي ىتح

 هبولطمل اًظحالم ىقبيو هبلق نكسي مث ءهركذل هتيؤر مدع عم اًئطاب (هللا هللا) لوقي اركاذ هبلق

 ىنفي مث ءهتدهاشمب هسفن نع بيغي مث .هل اًدهاشم هيلإ اًقوغشم هيلع اًوكعم هب اًقرغتسم
 :رفاغ 1 (ِراَهَْلا دحاولا هلل مْوُيلا كلمْلا نأ ةرضح ىف هنأك ىتح هتيلكب هتيلك نع

 ةلاحو ركسلا هيلع بلغيو شهدنيو كلذ دنع برطضيف هبلق ىلع قحلا ىلجتي ذئنيحف
 ةجاج لف: 4 ليف امك ب مظحالا ةيولطم نركلا ميس كن عي الق مطسلاو كوع او وويقلا
 .1؟ :جوربلا # دوهشمو دهاشو 9» : ىلاعت هلوق ىف ليقو .هناوع دوهش ريغ ىلإ روضحلا لهأل



 دهاشلا وهف ةيدمصلا ةرضحلا لامج سكع وه :دوهشملاو ءهللا وه :دهاشلاف

 .دوهشملاو

 لصف
 كنم أطخ وهف ذئنيح اًئيش ىرأ ال تلق نإف «ىرت اذام رظناو كينفج قبظأ ىبيبحاي

 هما تديحا نإ 1ك ال كترميفو حم يرق طال وحلا هكا كون و طتتال
 اًئيش كدوجو نم دعبأ وأ اًئنيش كدوجو نم صقناف «كينفج قبطم كنأ عم كمادق هرصبتو

 لتقوأ رايغألا عفد ىف دهجللا لذب ةدهاجملا ىنعمو ةدهاجملا ًاليلق هنم داعبإلاو هصيقنت قيرطو

 :قرطب طوبضم دهجلا لذبو .ناطيشلاو سفنلاو دوجولا رايغألاو رايغألا
 لق اذإف .ءاذغلا نم ناطيشلاو سفنلاو دوجولا ددم نإف «جيردتلاب ءاذغلا ليلقت :لوألا

 . هناطلس لق ءاذغلا

 لثم هنإف ءهحلصي ام هل راتخيل نومأم خيش رايتخا ىف هئانفإو رايتخالا كرت :ىناثلاو

 ىصو نم مهل دب ال ءالؤه لكو .رذبملا هيفسلا وأ لاجرلا غلبم غلبي مل ىذلا ىبصلا لفطلا

 .مهرمأ ىلوتي ناطلس وأ ضاق وأ ىلو وأ

 ءءوضولا ماود . طئارش نامث وهو هحور هللا سدق دينجلا ةقيرط قرطلا نم :ثلاثلاو

  (هللا الإ هلإ ال) لوق وهو ركذذلا ماودو ؛ةولخلا ماودو «توكسلا ماودو ؛موصلا ماودو

 ماودو «خيشلا فرصت ىف هفرصت ءانفب هنم تاعقاولا ملع ةدافتساو خيشلاب بلقلا طبر ماودو

 وأ ناك ارض هيلع هنم دري ام لك ىف ىلاعت هللا ىلع ضارتعالا كرت ماودو ءرطاونخلا ىفن

 .ران نم ذوعت وأ ةنج نم هنع لاؤسلا كرتو اًعفن

 ةملظلا ديدش دوجولا نأ :ةدهاشملا ماقم ىف ناطيشلاو سفنلاو دوجولا نيب قرفلاو

 ناطيشلا شرع ناك اذإف دوسألا ميغلا لكشب كمادق لكشت ًاليلق افص اذإف ءلوألا ىف

 اذإ سفنلاو «نزملا لثم ضيباو افص قوقحلا ىقبو هنم ظوظحلا ىنفو حلص اذإف رمحأ ناك

 اذإف .عوبنيلا لصأ نم ءاملا ناعينك ناعبت اهلو ؛ةقرزلا ىهو ءامسلا نول اهنولف تدب

 هيف ريخال ناطيشلا نإف . لقأ اهعبن نوكيو رانو ةملظ نم نيع اهنأكف ناطيشلا شرع تناك

 تبن امو ريخلا هيلع تضافأ تكزو تفص نإف اهنم هتيبرتو دوجولا ىلع سفنلا ناضيفو
 ةجزتمم ةيفاص ريغ ران ناطيشلاو ءرشلا هنم تبني كلذكف رشلا هيلع تضافأ نإف .هنم

 هنأك ىعسي ةبيه وذ ليوط ىجنز هنأك كمادق لكشتي دقو ةميظع ةئيه ىف رفكلا تاملظب

 انثغأ نيثيغتسملا ثايغ اي كبلق ىف لقف كاكفنالا هنم تبلط اذإف .كيف لوخدلا بلطي

 . كنع رفي هنإف



 الا ١ حصص بسسس سبسعمعشعسلل  ىلازفلامامإلالئاسةعومجم حج

 فوصنلا ىف لصف
 هللاو . هنأش لكوتلاو هتيطم ىضرلاو هتيلح ربصلاو هتنيز رقفلا نوكي نأ ىفوصلا مكح

 ايندلا ىف دهزلاو تاوهشلا عطقو تاعاطلا ىف هحراوج لمعتسي هبسح هدحو لجو زع

 الف دب الو ناك نإف «هتبلا ايندلا ىف ةبغر هل نوكيال نأو «ءسفنلا ظوظح ميمج نع عروتلاو
 هرسب ىلاعت هللا ىلإ راف هبر بحب اًهلو سندلا نم بلقلا ىفاص نوكيو هتيافك هتبغر زواجت
 سنأي الو ءىش ىلإ نكري ال ىأ «ءىش ىلإ ىوأي ال وهو هب سنأيو« ءىش لك هيلإ ىوأي

 .ءىش لك ىلع هللا ارثؤم هنيد ىف طوحألاو مهألاو ىلوألاب ذخآ هدوبعم ىوس ئشب

 تاقافلا نامتك :ليقو .ةيبوبرلاب بلقلا قلعتو ةيدوبعلا ىف سفنلا حرط :فوصتلا

 .تافاآلا ةعفادمو

 هدنع ىوتساو ركفلا نم ًالتماو ردكلا نم افص نم ىفوصلا : هللا دبع نب لهس لاقو

 .ةيعيبطلا قالخألا ةقرافمو «ةيربلا ةقفارم نع بلقلا ةيفصت فوصتلا :ليقو .ردملاو بهذلا

 قلهتلاو «ةيناحورلا تافصلا ةلزاتمو «ةيناسفنلا ىعاودلا ةيناجمو «ةيرشبلا تافص دامخإو

 مئاد نوكي ىذلا وه ىفوصلا : ليقو .ةعيرشلا ىف َهّنلَع هللا لوسر عابتاو ةيقيقحلا مولعلاب
 هنيعمو سفنلا بوش نع بلقلا ةيفصتي رادكألا بوش نع تاقوألا ىفصي لازي ال ةيفصتلا

 ترهظو سفنلا تكرحت املك ردكلل نطفتي راقتفالا ماودبف .هالوم ىلإ هراقتفا ماود هذه ىلع

 ةكرحبو هتيعمج هتيفصت ماودبف «هبر ىلإ اهنم رفو ةذفانلا هتريصبب اهكردأ اهتافص نم ةفصب

 :ىلاعت هللا لاق هةية ةياعي وقار دلك ىلع هياط قاع قسهف وردكو ةكورعت ةحف

 .فوصتلاب ققحت وه سفنلا ىلع هلل هذهو .4 :ةدئاملا) ( طسقلاب ءادهش هّلل نيِماَوَق اونوك ١)

 فوصتلا لوصأ ىف لصف
 مل نمو .هتلسو هرماوأو هلاعفأو هقالخأ ىف ُهيَعهللا لوسرب ءادتقالاو لالحلا لكأ

 باتكلاب طوبضم انملع نأل رمألا اذه ىف هب ىدتقي ال ثيدحلا بتكيو نآرقلا ظفحي
 .ىواعدلاب ال ىوقتلاو عرولاب بهذملا اذه ذخأ .ةئسلاو

 دارملا نع فشكي :ملعلاف .ةبهوم هرخآو لمع هطسوأو ملع هلوأ :فوصتتلا

 . لمألا ةياغ غلبت : ةبهوملاو «بلطلا ىلع نيعي :لمعلاو

 ديرمللف .لصاو هتنمو ءرئاس طسوتمو «بلاط ديرم :تاقبط ثالث ىلع هلهأو

 دع مهدنع ءايشألا لضفأو «نيقي بحاص ىهتنملاو ,ءلاح بحاص طسوتملاو «هتقو بحاص

 ىلع امو ظوظحلا ةيناجمو تارارملا عرجتو تادباكملاو تادهاجملا ديرملا ماقمف . سافنألا



 ناتفعاو قدنعلا اكاد ذا رث نيلطت فك لاوقألا يردك لولا ماقمو .ةعبت هيف سفنلا

 ىلإ لاح نم لقتتي هنأل «نيولت بحاص وهو لزانملا بادآب بلاطم وهو تاماقملا ىف بدألا
 زواجت دق هاعد ثيح نم قحلا ةاأجإو تايشلاو وحصلا ىهتملا ماقمو .ةدايزلا وهو لاح

 ىف ىوتسا دق .لاوحألا هيف رثؤت الو لاوهألا هريغت ال نيكمتلا لحم ىف وهو ء.تاماقملا

 تينف دق .هرهسك همونو هعوجك هلكأ .ءاقولاو ءافخحلاو ءاطعلاو عنملاو ءاخّرلا وأ ةدشلا لاح

 . لَ ىبنلا لاوحأ نم كلذ لك قحلا عم هنطابو «قلخلا عم ةرهاظ هقوقح تيقبو هظوظح
 هنم تكرح ام ةينامثلا حايرلا هل تبهو ضرألا ىف قهاش ىلعأ ىف نانس هل بصن ول ىهتنلا

 لجو رع هللا ىدي نيب لوألا فصلا ىف اوفقو مهنأل ةيفوص اومس :ليقو .ةدحاو ةرعش

 .مهرئارسب هيدي نيب مهفوقوو مهبولقب ىلاعت هللا ىلع مهلابقإو مهممه عافتراب

 ةيتمالملا ىف لصف
 تبرشت ىتمالملا نأ وه :اذه حرشو ارش رمضي الو اريخ رهظيال نأ ىتمالملا مكح

 .هلامعأو هلاح ىلع دحأ علطي نأ بحي الف قدصلاب ققحتو صالخإلا معط هقورع

 اهمتكب نوذذلتيو لاوحألا متك نوري صالخإلاو كسمتلاب صاصتخا ديزم مهل ةيتمالملاو
 نم ىصاعلا شحوتسي امك «كلذ نم اوشحوتسا دحأل مهلاوحأو مهلامعأ ترهظ ول ىتح

 ىفوصلاو .هب ادمتعم هب كسمتو هعضومو صالخإلا عقوم مّظع ىتمالملاف .هتيصعم روهظ
 .هصالخإ ىف باغ

 ىلإ مهصالخإ جاتحا صالخإلا مهصالخإ ىف اودهش ىتم :ىسوسلا بوقعي وبأ لاق
 ىتمالملاو «قحلا ىلإ رظنلا ماودب قلخلا ةيؤر نايسن صالخإلا قدص :مهضعب لاق .صالخإ

 نيب :تلق دينجلا مساقلا ايأ تلأس :ىدلخلا رقعج لاق .هلاحو هلمع ىفخيف قلخلا ىري

 .عبات وهو عرف صالخإلاو لوألا وهو لصأ قدصلا معن :لاق ؟قرف قدملاو صاللخإلا

 وه امنإ :لاق مث .لمعلا ىف لوخدلا دعي الإ نوكي ال صالخإلا نأل قرف امهنيب : لاقو

 لاح صالخإلا اذه ىلعف .ةصلاخملا ىف ةنئاك هتصلاخو صالخإلا ةصلاخمو صالخإ

 ةصلاخم ةرمث ةصلاخملا ىف ةنئاكلا ةصلاخلاو ءىفوصلا لاح صالخإلا ةصلاخمو «ىتمالملا

 وهو همايق ةيؤر نع هتبيغ لب «همويقب همايق ةيؤرب هموسر نع ديعلا ءانف وهو صالخإلا
 .ىفوصلا لاح دقف وهو راتتسالا ثول نع صلختلاو راثآلا نع نيعلا ىف قارغتسالا

 .هصالخإ ةقيقح ىلإ علطتم ريغ هصالخإ ناطوأ ىف ميقم ىتمالملاو
 صالخإلا ةورعب اًككسمتم ناك نإو ىتمالملاف .ىفوصلاو ىتمالملا نيب حضاو قرف اذهو

 صالخإلا ققحت ةيقب نم اهنسحأ امو قلخلا ةيؤر ةيقب هيلع نكلو .قدصلا طاسب اًشرفتسم



 ةيلكلاب مهلزعو قلخلل كرشتلاو لمعلا ىفرط ىف ةيقبلا هذه نم ءافص ىفوصلاو .قدصلاو

 لإ كلاه ءيش لك » رس نياعو ديحوتلا ةيصان هل حالو «لاوزلاو ءانفلا نيعب مهءارو

 دقو دل ودق نيوانلا قب نيل :هتابلغ ضعب ىف مهضعب لاق امك :صصقلا) «دهجو

 .ءقدصلاو صالخإلا قيقحتل نيهجولا دحأ :نيهجو ىلع لاحلا ىتمالملا ءافخإ نوكي

 هركي هبوبحمب الخ نم هثإف ء«هريغ عونب هريغ نسع لاحلا رتسل متألا وهو ةرخآلا هجولاو

 اذهو «هبوبحمل هبح ىلع دحأ عالطا هركي نأ ةبحملا قدص ىف غلبي لب ءهيلع ريغلا عالطا

 رخأتيو فوصنملا ىلع ىتمالملا مدقتي اذه .ىلعف .صقنو ةلع ىفوصلا قيرط ىفف الع نإو
 «ناسللاب ركذ :ماقأ ةعبرأ ىلع ركذلا نأ ةمالملا لهأ لوصأ نم :ليقو .ىفوصلا نع

 بلقلاو رسلا تكس حورلا ركذ حص اذإف .حورلاب ركذو ءرسلاب ركذو «بلقلاب ركذو
 ركذلا نع ناسللاو بلقلا تكس رسلا ركذ حص اذإو «ةدهاشملا ركذ كلذو ركذلا نع ناسللاو

 «ءامعتلاو ءالآلا ركذ كلذو ركذلا نع ناسللا رتف بلقلا ركذ حص اذإو «ةييهلا ركذ كلذو

 .ةداعلا ركذ كلذو . ركذلا ىلع ناسللا لبقأ ركذلا نع بلقلا لفغ اذإو

 ركذ ةفآو هيلع رسلا عالطا حورلا ركذ ةفآف «ةفآ مهدنع راكذألا هذه نم دحاو لكلو

 كلذ ةيؤر سفنلا ركذ ةفآو «هيلع سفنلا عالطا بلقلا ركذ ةفآو ءهيلع بلقلا عالطا رسلا

 .هب تاماقلا نم ئش ىلإ لصي هنأ نظ وأ باوث بلطو هميظعتو
 لصألا اذه رسو .كلذب هيلع قلخلا لابقإو هراهظإ ديري نم مهدنع ةميق سانلا لقأو

 بلقلا ركذو .مهمعزب تافصلا ركذ رسلا ركذو «تاذللا ركذ حورلا ركذ نأ هيلع اونب ىذلا

 الطا :مهلوق ىنعمف .تالعلل ضرعتم سفنلا ركذو «تافصلا رثأ ركذ ءامعنلاو ءالآلا نم

 تقولا كلذ ىف ةبيهلا ركذو «تاذلا ركذ دنع ءانفلاب قيقحتلا ىلإ نوريشي حورلا ىلع رسلا

 لاح ضقاني كلذو «ةيقب وأ اذوجو ىعدتسي ةبيهلا دوجوو «ةبيهلا دوجو وهو تافصلا ركذ

 برقلا ركذو «برقلا بيصنب رعشم تافصلا ركذ وهو ةبيه دوجو رسلا ركذ اذكهو .ءانفلا

 «معنملا نع لوهذو ةمعنلا ركذب لاغتشا هب ال ام دعبب رعشم ءامعنلاو ءالآلا ركذ وه ىذلا

 ىلإ اًرظن سفنلا عالطاو ةلزنملا دعب نم برض ىطعملا ةيؤر نع ءاطعلا ةيؤرب لاغتشالاو

 ةفئاطلا هذه ماسقأ هذهو «ةقيقح لالتعالا نيع كلذو «لمعلا دوجوب دادتعا ضارغألا

 . ملعأ هللاو .ضعب نم ىلعأ اهضعبو

 عبارلابابلا
 لاصولاو لوصولا ىنعم نايب ىف

 رظن نإف «هب اًقرغتسم ريصيو قحلا ةيلح- دبعلل فشكني نأ وه لوصولا نأ :ملعا



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسع سس سم للسلم ١١ دج

 هلكب ًالوغشم هلك نوكيف .هاوس هل ةمه الف هتمه ىلإ رظن نإو هللا الإ فرعيالف هتفرعم ىلإ

 قالخألا بيذهتب هئنطاب وأ ةدابعلاب هرهاظ رمعيل هنت ىلإ كلذ ىف تفتلي الو اًمهو ةدهاشم

 نوكيف هل درجتيو ةيلكلاب هسفن نم خلسني نأ ةياهنلا امأو «ةيادبلا ىهو ةراهط كلذ لكو

 بلقلا رسب ةدهاشملاو ةيؤرلا وه لاصولا ىتعمو .ادج مهفاف .ءلوصولا وه كلذو وه هنأك

 نع هللا ىلاعت تاذلاب تاذلا لاصتا لاصولا ىتعم سيلف ءةرخآلا ىق سأرلا نيعبو ايندلا ىف

 : مهضعب لاق .؟ريبك اولع كلذ

 7 0 ا
 هاوثم ىاوثم نع دعايه نإو

 .كولسو ءداهتجا :ىهو ءايشأ ةعبرأ ىلع ةيفوصلا قيرط ىنابم نأ :ملعا

 . ريطو:« ريسو
 :ريسلاو .ناميإلا ىئاقحب ققحتلا :كولسلاو .مالسإلا قئاقحب ققحتلا :داهتجالاف

 «نانملا كلملا ةفرعم ىلإ ناسحإلاو دوحلا قيرطب ةبذجلا :ريطلاو .ناسحإلا قئاقحب ققحتلا

 .هل ءوضو ال هل ءاجنتسا ال نمف ءءوضولا نم ءاجنتسالا ةلزنم كولسلا نم. داهتجالا ةلزنم

 «ةالصلا نم ءوضولا ةلزنم ريسلا نم كولسلا لزتمو .هل كولس ال هل داهتجا ال نم اذكهف

 لويضولا وهو نيطلا تعرب هل وعسل هلا ليس آل ياا دكف هل ةةلزع ذل هل ويقال مق
 لزانمو لوصولا قيرط كل دعبو «نيرئاسلا لزانمو نيكلاسلا قيرظ هذهف ..ملعأ ىلاعت هّللاو

 .ملعأ هللاو . ريظلا وهو نيلصاولا

 لاصتالا ىف لصف
 .لوهذلا ماقم ىف رارسألا تادهاشمو بولقلا تافشاكم لاصتالا :ىروثلا لاق
 نيقيلا وفص ىلإ لصو نم لكو خويشلا هيلإ راشأ اميف ةلصاوملاو لاصتالا نأ :ملعا

 قيرطب هللا دجي نم مهتمف نوتواقتي مث .لوصولا نم ةبتر وهف دجولاو قوذلا قيرطب

 هذه ىف جرخيو ىلاعت هللا عم هفوقول هريغ لعفو هلعف ىنفيف ىلجتلا ىف ةبتر وهو لاعفألا

 ةبيهلا ماقم ىف فقوي نم مهنمو .لوصولا ىف ةبتر هذهو .رايتخالاو ريبدتلا نم ةلاحلا
 ةبتر وهو تافصلا قيرطب ىلحت اذهو «لامجلاو لالجلا ةعلاطم نم هبلق فشاكي امب سنآلاو

 ةدهاشملاو نيقيلا راونأ هنطاب ىلع اًيلمتسم ءانفلا ماقم ىلإ ىقري نم. مهنمو. .لوصولا ىف

 ىف ةبتر هذهو «نيبرقملا صاوخل تاذلا ىلهت نم برض اذهو ؛هدوجو نع هدوهش ىف اًبيغم
 رون نايرس وهو حمل صاوخلل ايندلا ىف كلذ نم نوكيو نيقيلا قح اذه قوفو لوصولا

 بتر ىلعأ نم اذهو .هبلاق ىتح هسفنو هبلقو هحور هب ىظحي ىتح دبعلا: ةيلك ىف ةدهاشملا



 لوأ ىف دعي هنأ ةقيرشلا لاوحألا هذه عم ديعلا ملعي قئاقحلا تققحت اذإو 3 لوصولا

 رجا يدلل كلنا ل د ا يع ا 5

 سماخلابابلا ع
 ةريصبلا امهيلإ ف اضيو ةفرعملاو ديحوتلا ىنعم نايب ىف

 ماهلإلاو نيميلاو ةايحلاو ةنياعملاو ةدهاشملاو ةفشاكملاو
 امهثيراوم نم اهنأل ةسارفلاو

 ىلع لابقإلاو ثداحلا نع ضارعإلاو ثودسحلا نع مدقلا دارفإ وهف :ديحوتلا امأ

 ىلاعت قحلا ديحوت لاح ىف هسفن دهاش ول هنأل .هريغ نع ًالضف هسفن دهشي ال ىتح ميدقلا

 «ةتوعنم ةيتادرفلا تعنبو ةفوصوم ةينادحولا فصوب ةميدقلا هتاذ اًدحوم ال اًيتثم ناكل هريغوأ

 ةطلاخملاو ةرواجحلاو ةنراقملاو لاصفنالاو لاصتالاو ةلئامملاو ةلكاشملا نم تاثدحملا تافصو

 هتافص ةهاّرنو هتاذ سدق نم كلاقتنالاو لدبتلاو لاوزلاو رييغتلاو لوخدلاو جورخلاو لولحلاو

 ةظحالم ةمصو نع أربم هتيدحأ لامج لامكو هلامج لامك ىلإ ناصقن بسني الو «ةبولسم

 ىف نيزرابملا تارابع .تقاض ءراكذألا ةسبالم ةمحازم نع ىرعم هتيدمص لالجو «راكفألا

 هتاذ فيرعت نع ةفرعملا ةصرع ىف نيقباسلا نايب زجعو «هئايربك فصو نع ةحاصنلا ناديم

 ىف رئاضيبلا باحصألل نسلو .سايقلا ةلواحمو ساوحلا ةلوانم نع هكاردإ ىلاعتو ؛ىلاعت

 ؟ىتم :.تلق .نإو .هقلخ ناكملاف ؟نيأ :تلق نإ .ىشاغتلاو ىماعتلا ليبس هتمظع راونأ ةعشأ

 رادقملاف ؟مك :تلق نإو :هلوعقم فيكلاو ةهباشملاف ؟فيك :تلق نإو ؛هداجيإ نامزلاف

 لك هطاسب ىف وطنم ناكملاو نوكلاو «هتطاحإ تحت .جردنم دبألاو لزألا .هلوعجم ةيمكلاو

 كلذ لك ذِإ .هنع ةسدقم ىلاعت هللا تاذ سايقلاو ساوحلاو مهفلاو لقعلا ىف عسي ام

 ماقملا اذه ىف كاردإلا هدوهش ناهربو «هدوجو ليلد ثدحملا الإ كردي ال ثدحملاو ثدحم

 ىهتنا ام لكو عار الإ دحاولا هتكب لصي ال .كاردإ .كاردإلا كرد نع زجعلاو .زجع

 ىعدا نم قكو . ريبك َريبك ولع كلذ نع ىلاعت دحاولا ةياغ ال هكاردإ .ةياغ وهف هيلإ دحوملا كاردإ

 مك رغو )» :ىلاعت 0 .رورغمو روكمم ةقيقحلاب وهف هتفرعم ىف ةرصحتم دحاولا ةفرعم نأ
 .رورغلا اذه ىلإ ةراشإ 4 :ديدحلا] «رورغلا هاب

 ديحوتلا ىف لصف
 نأ نكميف ةياهتلا ىف امأو . عمجلا ىلع فوقولاو ةقرفتلا ىفن ةياذبلا ىف ديحوتلاو

 ىلإ ارظان عمجلا .نيعب عمجلا نيع ىفو عمجلا نيع ىف اًقرغتسم ةقرفتلا لاح دحوملا نوكي



 د ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم سس سس ١١١ جا

 ديحوتلا لامك وه اذهو .رخآلا نم عنمي ال ةقرفتلاو عمجلا نم دحاو لك ثيحب ةقرفتل

 موسر ةملظ لحم ضتو ىشالتتو «دحوملا تاذل اًمزال اًفصو ديحوتلا لاح ريصي نأ كلذو

 ىلع هلاح رون ىف جردنبو رتتسي هديحوت ملع رونو «هديحوت راونأ قارشإ ةبلغ ىف هدوجو
 رون ءاوضأ هرافسإب هءوض جردأ حبصلا نابتسا املف «سمشلا رون ىف بكاوكلا جاردنا لاثم

 عمجلا نيع ىف دحاولا لامج ةدهاشم ىف دحوملا دوجو قرغتسي ماقملا اذه ىفو .بكاوكلا

 ديحوتلا رحب جاومأ هبلتساو لجو رع هتافص ريغو ىلاعت دحاولا تاذ ريغ دهاشي ال ثيحب

 .انه نم عمجلا نيع ىف قرغو

 مرلعلا هيف جردنتو موسرلا هيف لحمضت كلذ ىنعم -هحور هللا سدق- :دينجلا لاق

 نامزلا رمم ىلع دادزي ال ديحوتلا راحب ىف عقو نم :ليقو .لزي مل امك ىلاعت هللا نوكيو
 .اشطع الإ

 ديحوتلا عاونأ نايب ىف لصف
 نم فلكم لكل دب ال دييحوتلا لوصأ ىف ءايشأ ةسمخ ديحوتلا تابثإ نأ :ملعا

 . نهداقتعا

 .ليطعتلا نم هب أربيل ىلاعت ءىرابلا دوجو :اهدحإ
 . كرشلا نم هب أربيل ىلاعت هتينادحو :اهيناث

 نم هب أربيل امهنم لك مزاول نعو .اًضرع وأ رهوج هنوك نع ىلاعت ههيزنت :اهثلاثو
 . هيبشتلا

 ةلعلاب لوقلا نع هب أربيل هاوس ام لكل هرايتخخاو هتردقب ىلاعت هعادبإ :اهعبارو

 .لولعملاو

 بكاوكلاو عئابطلا ريبدت نع هب أربيل هتاعدتبم عيمجل ىلاعت هريبدت :اهسماخو
 .ةسمخلا ىلع لدي (هللا الإ هلإ ال) هلوقو .ةكئالملاو

 مهنكل «ءناصقن لك نم ئرب .لامك لكب فوصوم ىلاعت هللا نأ ىلع نوملسملا قفتا

 ناصقن اهنأ نورخآ دقتعار هل اهتبثأف لامك اهنأ مهضعب دقتعاف فاصوألا ضعب ىف اوفلتخا



 دج 1١1١7١ تبسم ب٠ش سس سس سبب ىلازفلامامإلالئاس ةعووجم حج

 هيلإ اهيسن مث اهقلخ ول هللا نأل ءهلاعفآل ىلاخ ناسنإلا نإ ةلزتعملا لوق :اهدحأ

 ملظلاو هل اًاظ ناكل ءاهد جوي مل هنأ عم اهيلع هبذعو اهلعفي مل هنأ عم اهلعق ول هنآلو

 ؟هتلعف ملو هتلعف فيك : هل لوقيو هيلع هريغ مولي مث اًئيش لعقي نأ حصي هفيكو .ناصقن

 سيلو «ناصتقنو بينع ةردقلا ىفنو درفتلا ىف هلإلا لامك اندجو :نولويقي ةنسلا لهأو

 فرصتي هنأل .لاقطألاو .نيناجملاو مئاهبلا بيذعت ,ليلدب ملظب هقلخ ام ىلع برلا بيذعت

 لطاب قس نيسحتلاب لوقلاو 177 : ءاينألا] 4 لعفي اًمع لأسي ال» ءاشي فيك هكلم ىف

 هلاعفأ نم اًرئاج نوقلخحي ال ام ىلع مهييذعت اوأرو دابعلا لاعقأل قلاخلا وه نوكي نأ اوأرف

 ناكل اًمسج نكي مل ول :ةمسجملا تلاق .ةهزنملا عم ةمسجللا قالتخا .:ىناثلا لاغملا

 ال هل ةهج الل نم نأل همدعب لوق .تاهجلا نع ها .مدعلا نم حبقأ هبيع الو اًمودعم

 نع ىفنلاو ةيلزألا لامك هتانلو اًثداح ناكل اًحسِج ناك ول :ةهزنملا تلاقو .هدوجو روصتي

 اًدوجوم ناك ام امأف .تابهجلا ىف ذ ارصحنم اًدودحم ناك نم مدع بجوي اغإ اهلك تاهحلا

 .ىفنلا هيلإ فرصني الف ةهج الو كلزي مل اًيدق
 «ناصقن ملظلاو مهملظي اليك نيعئاطلا .تبتي نأ .هللا ىلع ىلزتعملا داجيإ :ثلاثلا لاثملا

 هريغ قح هيلع .بجو ول ْذإ .هريغل قح هيلع .بجي اال ذإ ملظب كلذ سيل :ىئرعشألا لوقو
 . ناصقت رايغأللاب .ديبقتلاو دديق ىف .ناكل

 لامك اهتدازإ نأل ءعقت مل نإو تاعاطلا ديري .ىلاعت هللا نإ ةلزتعملا لوق :عبارلا.لاخملا

 ناكل عقي ال ام دارأ ول :: ىرعتتأللا لوقو ..نتاصقن اهتدارإ .نآأل ءتعقو كلإو ىصاعملا هركيو

 ناكل اهعوقو عم ىصاعملا:هزك ولو هب تتقطلعت لصيف ذوفتلا نع اهلالكل هتدارإ ىف اصقن كلذ

 .ناصقنت كلذكو ..هتهارك .ىف ةلالك كلذ

 نم هكرت ىق ال هدابعل حلصألا :ةيانعر ىلاعت هللا ىلع ىلزتعملا .باجيإ .:سماخلا لانملا

 ىف نوكي ال نأ هلإلا لامكو ناصققن مازلإلا .نأل ..كلذ همزلي ال :ىرعشألا لوقو .ناصقنلا

  قيفوتلا هثلابو .نيهلأتملا ديق

 هسفن نع امهاقن نمو «ىردق وهف هسفن ىلإ هبسكلاو .ةئثيشملا بسن نم نأ :ملعا

 «ديشر ىفوص ىنس وهف دبعلا ىلإ .بستكلاو ىلاعت هللا ىلإ ةئيشملا بسن نمو ..قئربج وهف
 ردص امل.مسا ردقلاو ءةل .بسكو دبعلل فصو امهو ىلاعت برلل قلخ هتكرحو دبعلا ةردقف
 معأ ردقلا .نأ وه ردقلاو .ءاضقلا نيب قرسفلاو «قلخلا وه ءاضقلاو ردلقلا لعف نع اردقم



 اهتايضتقم ىلإ اهتائيهو اهريداقمب رادقألا كلت قوسو ردق تايلوألا ريبدتف . صخأ ءاضقلاو

 ىضق لاقي امك رمألا كلذ عطقو هلصف ءاضقلاو اًءدب رمألا ريدقت اَذِإ ردقلاف ءءاضقلا وه

 . ىضاقلا

 ءاوهألا ىف لصف .
 هيبشتلا :ىهو نادض اهنم نينثا لكو «قرف تس ةفلتخملا ءاوهألا لهأ نأ :ملعا

 ةرشع ىتنثا ىلإ قرتفت اهنم ةدحاو لكو «بصنلاو ضفرلاو ءردقلاو ربجلاو ؛ليطعتلاو

 نم لكو ءنادض بصنلاو ضفرلاو «نادض ردقلاو ربجلاو ء.نادض ليطعتلاو هيبشتلاف «ةقرف

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ مهو طسولا ةيجانلا ةقرفلاو «ميقتسملا طارصلا نع نوفرحنم ءالؤه

 لاقتنالا اوزوجو اوهبش ىتح تافصلا تابثإ ىف اولغو اوغلاب مهنإف ةهبشملا ةقرفلا امأق

 اولغو اوغلاب مهنإف :ةلطعملا ةقرفلا امأو .«.كلذ هبشأ امو سولجلاو رارقتسالاو لولحلاو

 اوكلس مهنإف :ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأو «ليطعتلا ىف اوعقو ىتح هيبشتلا ىفن ىف اوغلابو

 كلذب تملعف «ليطعت الو هيبشت ريغ نم تدرو امك هللا تافص اوتبيثأو طسولا قيرطلا

 طارصلا نع ديعب مهنم لكف :ةيردقلاو ةيربجلا امأو .ةلطعملاو ةهبشملا هيلع ام ناطيشلا ليبس

 «ىردق وهف هسفن ىلإ اهبسن نمو .ىربج وهف هسفن نع بسكلاو ةئيشملا ىفن نمف «ميقتسملا
 : ةبصانلاو ةضفارلا امأو ءىنس وهف دبعلا ىلإ بسكلاو ىلاعت هللا ىلإ ةئيشملا بسن نمو
 ةباحصلا بس ىف غلابو تيبلا لهأ ةبحم ىعدا :ىضفارلاف . طارصلا نع ديعب امهنم لكف
 تيبلا لهأ ةوادع ىف عقو ىتح ةباحصلا ةهج نم بصعتلا ىف غلاب :ىبصانلاو .مهضغبر

 قيرطلا اوكلس مهنإف :ةنسلا لهأ امأو ءرفكلاو ملظلا ىلإ هنع هللا ىضر ايلع بسنو

 دححأ ىف ةعيقولا نم مهتنسلأ ىلاعت هللا ظفحو ةباحصلا اوبحأو تيبلا لهأ اوبحأف طسول

 .ركشلاو ةنملاو دمحلا هللف مهيلع ءانثلاو دمحلاب الإ مهنم

 ءاضقلا ىف لصف

 هل لوقي امَنإَف ارمأ ئضق اًذِإَفظ: ىلاعت هلوق وحن مرملا رمآلا داري ةرات قلطي ءاضقلا

 :ىلاعت هلوقك هلل بجاولا مكحلا بوجوب مالعإلا هب داري ةراتو. 04 :رفاغ) © نوُكَيَف نك

 ديل امل .ةرملا»» ءاضقلا نم اذه ناك ول ذإ.[7 :ءارسإلا] هاي لإ اودبعت لأ كبر ئضقو

 نجلا تَقَلَخ امو :ىلاعت هلوق اذكو .هرثؤم نع رثألا فلخت ليحتسي ذإ ىلاعت هريغ

 مريم اًمكحو ءاضق ناك ول ذإ مالعإلا هب دارملاو . [21 : تايراذلا] ©( نودبعيل لإ نسل

 .ناقرفلا مدعل فالخلا أشنف لكلا هدبعل



 ااا ١1١١ تتسم سس بس ىلازفلامامإلا ل ئاسةعوبحبب ح

 لصف
 هيلع اًفوقوم دبعلاب اطونم نوكي رومألا نأ ًالزأ هاضق اميف ىضق ىلاعت هللا نأ :ملعا

 هاضق ام ريغي ىلاعت هللا نإ :لاقي الو هريغت زوجي الف هاضمأ دقف هاضق ام هلاوقأو هلاعفأ ىف

 «كلذ نع ىلاعت تاوهشلل اعبت الو اًنبع نكي مل ذإ ءهاضق اميف هسفن ضراعي ال ىلاعت هنأل

 «دبعلا لعفب اطونم هاضق امف ؛هل ريغم الف ةمكحلا نع ردص امو ةمكحلا ىضتقمب ىضق امإو

 .رافغتسالاو ءاعدلاكف دبعلا لعف ىلع اًقوقوم هاضق امو «لسنلاو ثرحلاكف

 امب ءازج# : : ىلاعت هلوق وحن عضاوم ىف دبعلا لعف تبثأ ىلاعت هللا نأ :ملعاو

 « مهومتدجو كيحا نك رشملا اولتفاف :ىلاعت هلوقو .[14 0 ا

 امو مهلتق هللا نكلو مهولتقت ملف » دلو ىو ا عضاوم ىف هاحمو . 10 :ةبوتلا]

 لاعفألا قلاخ ىلاعت هنأ هيف ةمكحلاو ١[. :لافنألا] # ىمر هّللا نكلو كفر ذإ ا

 ةبسن الولو اهيلع ىزاجي ىلاعت هللاو ةدابعلا لمعي دبعلاف ءاهبيسمو اهبساك دبعلاو اهردقمو

 ىلاعت هللا نأو بساك دباع دبعلا نأ تبثف ءادوبعمو ادباع ىمس ال اًبسكو اًقلخ لاعفألا هذه

 :نامق لاعفألا نأ ملعاو «قلاخ دوبعم

 بتكلا تلزنأ !اذهلو هيلإ بوسنملا بسكلا وهو دبعلا نم عقي ام هلوق :امهدحأ

 .ةجحملا اهب حضتتو ةجحلا اهب موقتل لوقعلا ىلإ ةجاحلا تتبثو لسرلا تلسرأو

 الإ ةركب ١ اههداكردعلا ديو ىلاعت هللا ديب ام وهو ءازج دبعلا ىلع عقي ام :ىناثلا

 نع وفعيو مكيديأ تبسك امِبق ةبيصم نم مكباصأ اًموإف و

 نم دارملا هقفي نأ هنكمأ ةلمجلا هذه مهف نمف «ةيآلا هذه بسان امو 7١[. :ىروشلا] 4 ريثك

 نأ حصي .قراسلا دي دالجلا عطق :كلذ لاثمو ؛دابعلا ىلإ 0 هللا مالك

 دالجلا ديب عطاقلا وه ىلاعت هللا نإ :لاقي نأ حصيو «بساك هنأل دالجلا وه عطاقلا :لوقي

 هديل عطاقلا وه قراسلا نإ :لاقي نأ حصيو ء«هنم ادب امل عوطقملل ىزاجملا وه ىلاعت هنأل

 برلا نم دجاولا لعفلا نوكيف ؛هادي تبسك ام الإ هيلع عقي الف هانج امل ئدتبملا وه هنأل
 ىف ةحضاو هتلدأو اذحأ دحأ ضقاني الو اًبسك عطاقلا نمو ًءادتبا عوطقملا نم ًءازج ىلاعت

 هللا ةمحر الإ جري ملو هسفن نم الإ فخي مل اهمهف قح ةلمجلا هذه مهف نمو «باتكلا

 هئاضق ىلإ انرظن نإ ىنعي «قمحأ ىلاعت هللا تاذ ىف انلكهللا دبع نيأ :لاق .ىلاعتو هناحبس

 نظي امبر دبعلا رايتخا ىلإو ىهنلاو رمألا ىلإ انرظن نإو «لعفي اميف روذعم دبعلا نأ مهوتن
 رئاس ىف ىلاعت هللا نع نغتسم ريغ دبعلا نأ دقتعي نأ هيف قحلا لب ,لعفي امب دبتسم دبعلا نأ
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 5 رخسمالالو روبجم ريغ هنأو هتيشم ىف بلقتع وه لن .هلاوحأو .هلاؤقأو هلاعفأ

 بايسأ نمض ىف دورطم وأ لوذخمو ةداعسلا بابسأ نمصض ىف ققوم وع لب «تادامجلاو

 .ةواقشلا

 رئأ اهل نكي مل نإو ءىفخ كرش. وهف رودقملا ىف رثأ ةثداحلا' ةردقلل ناك كِل :ليق.ول

 هّللاو بسكتا' ىف اهرثأ امأإو ءرثأ قيلختلا ىف اهل ناك اذإ اًككرش نويكي اننإ :لاقي .ربج وهف

 اهدوجو نوكي نأ مزل رودقملا ىف رثأ اهلل نكيب ملل ولو اًكرش ننوكي ىتح بساككب سيل ىلاعت
 .لاحس: وهو ةردق الب ريدك: اَذِإ وهف' اهمدعك

 ظعوو ىهنو رمأو لسرلا لسرأو بتكلا لزنأ" ىلاعت' هللا. نأ نظ نم نأ ملعاو

 ىف سانلا فالتخا ببسلو جالع ىلإ. جاتحي جازمل لتخم وهف هراتخس« رداق ريغل: دعاوتو

 قلدلا ةردنق نيب اوقرفي مل مهنأل ءردقلاو ربجلا ىف: اوعقو همهف لبق نآارقلاب لالدتسالا
 لخدم.الو قلخلاب ةلقتسم ةبدقلا ةردقلا نأ. امهِنيب قرفلاز ةئدالخلا قولخملا'ةردق نيبو ةميدقلا

 اغإ ٍملظلاو قلنا ىف اهل لخدم الو. بسكلاب ةلقتسم ةثذاحلا ةردسقلا نأو .بسكلا ىف اهل

 نكلو ائيش.ساّنلا ملظَي ال هللا نإ ) :ىلاعت: هلوقل هنع. ةأريمف. ةيدقلا امأو.«ةثداحلا ىلإ بسني

 . 4 سنيي] © نوملظَي مهسفنأ سائلا

 ةفرعملاو ملعلا نيب ىزقلا لصف
 . حراوجلا ىف: رثؤي اًرثأ هيف رثأو بلقلا ذحخأ ام وهو .برقلا نا :ةفرعملا امأو

 ال ىلا ملعلا وه :ةغللا ىف ةفرعملاو ءاهب. ءالطصالاك: ::ةفزرعللو .الثف رانلا ةيؤرك : : ملعلاف

 ىدذلا ملعلا وه ةفرعملا ةيفوصلا ةرابع ىفو ؛ةركن همدقت: ملعل مس فعلا ىفو كشلا ليقي

 ةفرعم امو تاذلا:ةفرعم ام :ليق نإف٠ .هتافصو ىلاعت هللا تاذ مدلعملا ناك: ادإإ' كلشلا لبقي ال

 ميظع ءىشو تاذزوب درف دحاو دوجوم ىلاعت هللا نأ ملعيب نأ .تلذلا .ةنفرعم :لاقي ؟تافصلا

 رداق ملاع ىح ىلاعت هللا' نأ فرعت نأف :تافصلا ةفرعم»امأو ءئش.ههبشي الو هسفنب مئاق

 اهجورو اهربس :لاقي ؟ةفرعملا رس ام :ليق نإف .تافصلا نم كلذ ريغ ىلإ ريصب عيمس

 هيبشتلا نع همالكو هرصبو هعمسو هتدارإو هتردقو هملخعو هتايجح هزنت نأب كلذو ءديحوتلا
  ئش هلثمك سيل :.قلخلا تافصب

 ىلإ ىلاعت هللا ىتحوأ «. ىلاعت هللا عم بلقلا ةايج- :لاقتي. ؟ةفرعملا ةمالع ام :ليق نإف

 .ىيدهاشم ىف بلقلا ةايح :لاق .ال' :لاق ؟: ىتفرعم .ام-ىردتأ مالسلا هيلع دواد



 دعا١١11 تتحسس سس سب ىقلازقلامامإلالئاسةعويجبم حج

 ريم دعت وأ يقرا ماع ىف : لاقي ؟ةيقيقحلا ةفرعملا حصت 2 ماعم ىأ ىفف :ليق نإف

 ضعب ىلاعت هللا عفريف ةدارإلا نطاب ىف ةيفقيقحلا ةفرعملا نأل «فرعيل ىري امنإو «بلقلا

 عفري الو «ىلاعت هوفرعيل باجحلا ءارو نم لجو رع هتافصو ىلاعت هتاذ رون مهيريف بجحلا

 :لاجلا ناسلب مهضعب لاق .:ننارلا يرخي دايكل ةلكلاب يجد

 باجحالب ترق نأ ولو

 انيعّمْجأ قئالخلا تمت

 اي تس فلل احييك علا

 بجوي ناسا ىلجتو معقل قوق بجاوي ةمظعلا ىلجت نأ :ملعا

 :نيفراعلا ضعب لاق ديحوتلا بجوي تاذلا ىلجتو «ةبحملا بجوي تافصلا ىلجتو «قشعلا

 ايندلا قلخ ىلاعت هللا نإ هلمع هيلع لطبو هبلق هللا ىمعأ الإ بنزل ل دربيل

 اذإف .ءايض اهيف ةفرعملا لعجو .ةملظم ةملظم نولقلا لعجو «ءايض اهيف سمشلا لعجو .ةملظم

 .بلقلا نم ةفرعملا رونب بهذيف ايندلا بح ئىئجي كلذكف ءسمشلا رون بهذ باحسلا هءاج

 لاقو .ةفرعملا نم زعأ ئش ةنازخلا ىف سيلو نمؤملا بلق ىف حرطي رون ةفرعملا ةقيقح :ليقو
 دق راهنلا سمش نأل ءراهنلا سمش نم قرشأو أوضأ فراعلا بلق سمش نإ :مهضعب
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 اب ان ديجي ا

 بيبحخلا ءاقلىلإلاقايبعشا
 .راونألا فئاطل ةلضاوع زارع ىلع قحلا عالطا ةفرعملا ةقيقح :نونلا وذ لاق

 :هيف اودشنأو

 احب هويسفرسسب بولق نيراتحمللا

 تح

 هبلق ىل دجي مل اذإ : لاقف ؟ةفرعملا قيقحت ىلع هنأ دبعلا فرعي ىتم :مهضعب لئسو

 ءةهبش الو فيك الو ةطساو الب قحلا ةدهاشم ةفرعملا ةقيقح :مهضعب لاقو .هبر ريغل اًناكم



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجبم بسس٠*٠سسلسللللم ا١١ مع

 نموأ ىرت قم دستأ نيسوللا ياا: ليقف هه تلاطع نأ نب نلع نسؤلا رسآ لكم انك
 رفعجل ليقو .بلقلا ةيؤر نكلو «نايعلا ةيؤر ال ىرأ نم دبعأ لب اال : لاقف ؟ىرتال

 : ليق رايك ار دبعأل نكأ مل :لاق ؟لجوّزع هللا تيأر له :هنع هللا ىضز قداصلا

 هارت نكلو «نايعلا ةدهاشمب راصبألا هرت مل :لاق ؟راصبألا هكردت ال ىذلا وهو هتيأر فيكو

 .سانلاب ساقي الو ساوحلاب كردي ال .ناكيإلا قئاقحب بولقلا
 م كرتو ةدارإ لك نع رسلا ةيلخت :لاقف .ةفرعملا ةقيقح نع نيفراعلا ضعب لئسو

 الو ءهاوس ام ىلإ هنم تافتلالا كرتو ةقالع الب ىلاعت هللا ىلإ بلقلا نوكسو ةداعلا هيلع

 كرابت وه الإ وه نم فرعي الو «لجو رع هتافص هنك ةفرعم الو هتاذ هنك ةفرعم نكمي

 .هدحو هّلل دجملاو ىلاعتو

 ةيناعملاو ةدهاشملاو ةغشاكملاو ةريصبلا امأو لصف
 ىف ال حوضولا لامك ىف ةقرفتلا لصحت امنإو ءدحاو ىنعم ىلع ةفدارتم ءامسأ ىهف

 ةلزنم ةريصبلا نم ةفرعملاو «نيعلا نم نيعلا رون ةلزنم لقعلا نم ةريصبلا ةلزنمف ءهلصأ
 .ديحوتلا سفن ىهف :ةايحلا امأو .تايفخلاو تايلجلا كلذب ٍكردتف ثيخلا روبل : نيس نزف

 داقتعالا نأ ملعاف :نيقيلا امأو .1١62؟1 :ماعنألا] 4 هاَنييحَأف ايم ناك نم وأ: ىلاعت هللا لاق

 هذه تيمسف «ةفرعملا بلقلا ىف ارمثأ ضراعم امهل نكي ملو بلقلا ىلع ايلوتسا اذإ ملعلاو

 ريصيو ىرورضلا ملعلاك ريصي ىتح بستكملا ملعلا ءافص نيقيلا ةقيقح نأل ءاَئيقي ةفرعلا

 افص اذإ ءاملا نقيأ :لاقي .ةرخآلاو ايندلا رمأ نم عرشلا هنع ربخأ ام عيمجل اًدهاشم بلقلا

 .هترودك نم

 هللا نم ماهلإب لب ءباستكا الو ببس ريغب ةفرعملا هذه لوصح وهف :ماهلإلا امأو

 .نينوكلا ىف ام ناسحتسا نع بلقلا ةراهط دعب ىلاعت

 ىلع اهب لدتسي دبعلا نيبو هنيب ىلاعت هللا نم ةمالعب مسوتلا ىهف :ةسارفلا امأو

 رقتفي ال ماهلإلا نأل ءمهلإلا نود وهو بيرقتلا ةجرد ىف الإ نوكي ال كلذو «ةنطاب ماكحأ

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءصاخو ماع وهو ةمالع ىلإ رقتفت ةسارفلاو ةمالع ىلإ

 سداسلاب ابلا

 لقعلاو بلقلاو حورلاو سفنلا ينعم نايب ىف
 اهيناعم نم حرش نحنو ةفلتخم تايمسم نيب ةكرتشم ةعبرألا ىماسألا هذه نأ ملعا

 .انضرغب قلعتي ام



 حا 117 تحس سس سس سس بصح ىلازفلامامإلا لئاسرةعووحم يح

 :نيينعمل قلطي وهو بلقلا ظفل :لوألا

 هنطاب ىفو ردصلا نم رسيألا بناجلا ىف عدوملا لكشلا ىربونصلا محللا :امهدحأ

 .هلدعمو ىناويحلا حورلا عبنم وهو دوسأ مد هيف فيوجت

 قلعت ىهاضي قلعت ىنامسجلا بلقلا اذهب اهل ةيناحور ةينابر ةفيطل ىه :ىناثلا ىنعملاو
 ملاعلا كردملا ناسنإلا ةقيقح ىه ةفيطللا كلتو «تافوصوملاب فاصوألاو ماسجالاب ضارعألا

 :ترفاعملا ثاثملا «يلاطملا تطاخلا
 :نيينعمل انضرغب قلعتي اًضيأ وهو حورلا :ىناثلا ظفللا

 « ىتامسجلا بلقلا فيوجت هعبنم دوسأ مد هلماح ىراخب فيطل مسج :امهدحأ

 راونأ ناضيفو ندبلا ىف اهنايرجو ندبلا ءازجأ رئاس ىلإ براوضلا قورعلا ةطساوب رشنيو

 جارسلا نم رونلا ناضيف ىهاضي اهئاضعأ ىلع اهنم مشلاو عمسلاو رصبلاو سحلاو «ةايحلا

 نايرسو «جارسلا هلاثم حورلاو ناطيخلا ىف لصاحلا رونلا اهلاثم :ةايحلاف .تيبلا اياوز ىف

 اذإ ءابطآلاف هكرحم كرحتب تيبلا بناوج ىف جارسلا ةكرح لاثم نطابلا ىف هتكرحو حورلا

 .بلقلا ةرارح هتجضنأ فيطل راخب وهو ىنعملا اذه هب اودارأ حورلا ظفل اوقلطأ
 بلقلا ىنيعم دحأ وه ىذلا ناسنإلا نم ةكردملا ةملاعلا ةفيطللا وه :ىناثلا ىنعملاو

 :ءارسالا] « يب رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنوُنَأسُيو » : هلوقب ىلاعج هللا :هذارأ ىذلا رهو

 .هتقيقح مهف كرد نع ماهفألاو لوقعلا رثكأ زجعي ىنابر بيجع رمأ وهو .6
 :نيينعم نيب كرتشم اًمفيأ وهو سفنلا :ثلاثلا ظفللا

 اذهو ناسنإلا ىف ةوهشلاو بضغلا ىتوقل عماجلا يينعملا هب داري هنأ :امهدحأ

 ةمومذملا تافصلل عماجلا لصألا سفنلاب نوديري مهف ةيفوصلا ىلع بلاغلا وه لامعتسالا

 : هلع هلوقب ةراشإلا هيلإو ءاهتوهش رسكو سفنلا ةدهاجم نم دب ال :نولوقيف ناسنإلا نم

 «َكْيَبْنَج َنْبَب ىلا كسْفَت كَودَع ىدعأ»

 ينكتب هدفاذو هيو ناكستالا :ةقدقج ىينعيو اعاد فذ7 ىتلا فظل قاقلا نوبلاو
 اهليازو رمألا تحت تنكس اذإف ءاهلاوحأ فالتخأ بسحب ةفلتخم فاصوأب فصوت

 سفنلا هيأ ايام ىلاعت لاق ةنئمطملا سفنلا تيمس تاوهشلا ةضراعم ببسب ملا

 روصتي ال لوألا ىنعملاب سفنلاو .[؟58 ء57 :رجفلا] *« كبر ىلإ يعجرا 32 0 ةنكمطملا

 مل اذإو «ناطيشلا بزح ىهو ىلاعتو هناحبس هللا نع ةدعبم اهنإف «ىلاعت هللا ىلإ اهعوجر
 تكرت اذإفءةماوللا سفنلا تيمس ةيناوهشلا سفنلل ةعفادم تراص اهنكلو اهنوكس متي

 .ءوسلاب ةرامألا سفنلا تيمس ناطيشلا ىعاودو تاوهشلا ىضتقمل تنعذأو ضارتعالا

 :ناينعم هنم انضرغب قلعتملاو لقعلا :عبارلا ظفللا



 حح ىسلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم جبل سل عل ١١١ دجحي

 ىذلا ملعلا ةفص نع ةرابع نوكيف .رومألا قئاقحب ملعلا هب داريو قلطي هنأ :امهدحأ

 .بلقلا ةتازخ هلحم

 ىتلا ةقيطللا كلت ىنعأ بلقلا وه نوكيف .مولعلل كردملا هب داريو قلطي دق :ىناثلاو

 نم هقفي ىذلا ىنعملا هب دارملاف بلقلا ركذ ةنسلاو نآرقلا ىف درو ثيحو ناسنإلا ةقيقح ىه

 هنيب نآل ردصلا ىف ىذلا ىتامسحلا بلقلاب هنع ىنكي دقو ءءايشألا ةقيقح فرعيو ناسنإلا

 امنإ ندبلا رئاسب اهقلعت نأل ةصاخ ةقالع ناسنإلا ةقيقح ىه ىتلا ةملاعلا ةفيطللا كلت نيبو

 ىنامسجلا بلقلاف . اهفرصتو اهريبدتل لوألا ىرجملاو اهتيطمو اهتكلمم وهف هتطسوب وه
 .هجو نم ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب ىسركلا شرعلاك ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ردصلاو

 بلقلا دونج نايب ىف لصف
 ملعي ال هدنجم اًدونج ملاوعلا نم اهريغو حاورألاو بلقلا ىف ىلاعت هللا نأ :ملعا

 ىذلا وهو بلقلا دونج ضعب ىلإ ريشن نآلا نحنو .ىلاعت هللا الإ اهددع ليصفتو اهتقيقح-

 بلقلاف ءرئاصبلاب الإ ىري ال دنجو راصبإلاب ىري دنج نيدنج هل نأ ملعاف .انضرغب قلعتي
 .ناوعألاو مدخلا مكح ىف دونجلاو .كلملا مكح ىف

 دونج ةلمجف ناسللاو نيعلاو نذألاو لجرلاو ديلا ىهف رصبلاب ةدهاشملا هدونج امأف

 :فانصأ ةثالث هرصحت بلقلا

 عفد ىلإ امإو ةروهشلاك عفانلا قفاوملا بلج ىلإ ثحتسم ثعاب :لوألا فنصلا

 .ةدارإلاب ثعابلا اذه نع ربعي دقو بضغلاك راضلا فلاخملا
 ةردقلاب هنع ربعي دقو دصاقملا هذه ليصحت ىلإ ءاضعألل كرحملا وه :ىناثلا فئنصلا

 . ءاضعأللا رئاس ىف ةثوثبم دونج ىهر

 رصبلاو عمسلا ةوق وهو سيساوجلاك ءايشألا هذهب فرعملا كردملا وه :ثلاثلا فنصلا

 محشلاو محللا نم ةبكرملا ةرهاظلا ءاضعألا ىف ةثوشثيم ىهو سمللاو قوذلاو مشلاو

 ماعلاب فنصلا اذه لمع نع ربعيو .دونحلا هذهل تالآ تدعأ ىتلا مظعلاو مدلاو بصعلاو

 لزانملا نكسأ ام ىلإ مسقنيو .ةلمحلا هذه نم كردملا وه ثلاثلا فنصلا اذهو «كاردإلاو

 نكسأ ام ىلإو .سمللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلا ىنعأ .سمخلا ساوحلا ىهو ةرهاظلا

 . ظفحو

 امك هتكردأ امم ةرهاظلا ساوحلا اهيلإ هتدأ ام ةروص اهيف مستريف كرتشملا سحلا امأف
 . غامدلا نم لوألا نطبلا مدقم اهفرصت لحمو ةآرملا ىف ةروصلا مسرن



 دع 11١١ حسب سب سس بسس  ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم جح

 هل اهظفحتل هيف مسترا ام اهيف نزخي كرتشملا سحلا ةنازخ ىهو لايخلا :ةيناثلا ةوقلا

 هل سيلو ظفحلا ةوق هل لايذلاو ظفحلا ةوق هل سيلو لوبقلا ةوق هل نإف ءهيلإ هتجاح تقو ىلإ

 .غامدلا نم نطبلا رخؤم لايخلا فرصت لحمو لربقلا ةوق
 وه هفرصت نأل ؛غامدلا نم رخؤملا نطبلا مدقم هفرصت عضوم مهولا :ةثلاثلا ةوقلا

 .هنم اهبيلقتل ةبترلا ىف اهدعب تناكف لايخلا ىف ةنوزخملا روصلا نم ةعونتلا ةيئزحلا ىناعملا

 فرصت لحم ىلي غامدلا نم رخؤملا نطبلا رخؤم اهفرصت لحمو ظفاحلا :ةعبارلا ةوقلا
 ١ .هتنازخاهنأل مهولا

 اهنألو ىوقلا فرشأ اهنأل «غامدلا طسو ىف اهفرصت لحمو ةفرصتملا :ةسماخلا ةوقلا

 مونلا ىف لاح نود لاح ىف اًضيأ هيطعتو لاح نود لاح ىف لايخلا نم ذخأت

 نيترارحلا نيب نوكت نأ اهب قيلألا ناكف نايسنلا دنع اهنم بلطتو ةظفاخلا ىطعتو « ةظقيلاو

 . ملعأ هللاو امهايإ اهؤاطعإو امهنم اهذخأ اهيلع لهسيل

 هللا ىلإ هرفسل دازلاو بكرملا ىلإ هرامتفا ثيح نم دونجلا هذه ىلإ بلقلا رّمتفا امنإو

 لمعلاو ملعلا هداز امنإو ءندبلا هبكرم امنإو قلخ هلجأل ىذلا هئاقل ىلإ لزانملا عطقو ىلاعت

 لزنملل اهنم دوزتيل ايندلا زواجتو ندبلا نكسي مل ام هللا ىلإ دبعلا لصي نأ نكمي سيلو
 ام هنع عفدي نأو هريغو ءاذغلا نم هقفاوي ام هيلإ بلجي نأب هندب دهعت ىلإ رقتفاف ىصقألا

 «ةوهشلا وهو نطاب :نيدنج ىلإ ءاذغلا لجأل رقتفاف كالهلا بابسأ هنم نكميو هيذؤي

 تقلخو هيلإ جاتحا ام تاوهشلا نم بلقلا ىف قلخف ءاذغلل ةبلاحلا ءاضعألا وهو رهاظو

 وهو .نطاب :نيدنج ىلإ تاكلهملا عفد لجأل رقتفاو ةوهشلا تالآ ىه ىتلا ءاضعألا

 ىتلا ةحلسألاو لجرلاو ديلا ىهو رهاظو «ءادعألا نم مقتنيو تاكلهملا عفدي ىذلا ءبضغلا

 ةفرعم ةوهش هعفنت ال .ءاذنلا فرعي مل اذإ ءاذغلا ىلإ جاتحملا مث بضغلا ىضتقمب لمعت اهب

 قوذلاو مشلاو رصبلاو عملا كاردإ وهو :نطاب نيدنج ىلإ ةفرعملا ىف رقتفاف هتلآو ءاذغلا

 ةمكحلا هجوو اهيلإ ةجاحلا ليصفتو اهريغو فئألاو نذألاو نيعلا وهو :رهاظو «سمللاو

 .ميلحلا ميركلا ناحبسف «ةريثك تادلجم هيوحن الو لوطي اهيف

 ةوهشلاو .هروث ةكرحلاو سجلاو هنهد مدلاو جارسلا وه ةايحلاو «لعشم جارس هنأك

 .هليكوو هسراحو همداخ دبكلا ىف ةنكالا ءاذغلل ةيلاطلا ةوقلاو هتاخد بضعغلاو « هترارح



 د ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحسس سسلسسلللل ١١١ج

 عونصملا قيرط فرعي الو .ملعلا ىلإ ىدتهي ال حورلا اذهو ءضارعأ هراثآو مسج وه
 ةرارحلا ةدايزل ئمطنيو مدلا نهد ديزي ول ندبلا تومي ريسأ مداخ وه امنإو «عناصلا قحاللو

 تلج ئرابلا باطخ سيلو ندبلا توم ببس هؤافطناو «ةدوربلا ةدايزب ئفطني صقني ولر

 ريغ تاناويحلا رئاسو مئاهبلا نأل ,حورلا اذهل مالّسلاو ةالصلا هيلع عراشلا فيلكتو هتمظع

 دجو رخآ ىنعم لجأل بطاخيو فلكي امنإ ناسنإلاو ءعرشلا ماكحأب نيطاخم الو نيفلكم

 مسجب سيل حورلا اذهو «ةفيطللا حورلاو ةقطانلا سفنلا وه ىنعملا كلذو ًضاخ اًدئاز هدنع

 نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو 9 :هلوقب ربخأ امك ىلاعت هللا رمأ نم هنأل ءضرع الو
 مئاد تباث رهوج وه لب «ءضرع الو مسجب سيل ىلاعت هللا رمأو . : ءارسإلا] 6 يبر رمأ

 موي هيلإ دوعلا رظتنيو ندبلا قرافي لب «تومي الو ىنفي الو لحمضي الو داسفلا لبقي ال
 ىلاويجلا حورلاو هداسفو ندبلا حالص هنم دلوتي حورلا اذهو «عرشلا هب درو امك ةمايقلا

 ىوقلا لاوحأ لطعت «ندبلا ىناويحلا حورلا قراف اذإف «هدونج نم اهلك ىوقلا عيمجو

 ىلاعت هللا رمأ نم حورلا ناك نإو . توم نوكسلا كلذل لاّقيف ءكرحتملا نكسيف ةيناويحلا

 ناكم ندبلا نسيلو ناكم ىف نكسي الو لحم ىف لحي ال هنأ ملعاف «بيرغلاك ندبلا ىف

 .ملعأ هّللاو حورلا ةلآ ندبلا لب ءبلقلا لحم الو حورلا

 لصف

 هَل اوعقف يحور نم هيف تحفتو هتيوس اذإف 9 : ىلاعت هلوق نم دارملا ىنعملا نايب ىف
 :هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر لاق .[؟59 :رجحلا] # نيدجاس

 هيلع مدآ قح ىف نيطلا وهو حورلل لباقلا لحملا ىف لعف نع ةرابع ىهف :ةيوستلا امأ
 ةياغلا ىلإ ةقلخلا راوطأ ىف ددرتلاو جازملا ليدعتو ةيفصتلاب هدالوأ قح ىف ةفطنلاو ؛ماللا

 دادعتساك اهكاسمإو حورلا لوبقل دعتسيف ةياغلا ىلإ ءازجألا ةبسانمو ءافصلا ىف ىهتني ىتح

 .اهكاسمإو رانلا لوبقل نهدلا برش دعب ةليتفلا
 ببس خفتلاق .لياقلا لحملا ىف حورلا رون لاعتشا نع ةرابع وهق :خفنلا امأو

 خفتلا ةجيتن نع ريعف لاحم ريغ بيسلاو «لاحم ىلاعت هللا قح ىف خفنلا ةروصو لاعتشالا

 .ةجيتنو ةروص خفنللو ءةفطنلا ةليتف ىف لاعتشالا وهو

 ةليتق وهو .هيف خوفنملا فوج ىلإ خفاتلا فوج نم ءاوه جارخإ وهف :هتروص امأو
 ةفصو لعافلا ىف ةفص وهق حورلا رون هب لعتشا ىذلا ببسلا امأو .اهيف لعتشيف . ةفطنلا

 ىلع هتاذب ضايف وهو دوجولا عوبتي وه ىذلا دوجلاف لعاملا ةغص امأو «لياقلا لحملا ىف
 ىلع سمشلا رون ناضيف اهلاثمو «ةردقلاب ةقصلا كلت نع ربعيو هدوجو ةقيقح دوجوم لك



 نول ال ىذلا ءاوهلا نود تانولملا وه لباقلاو ءامهنيب باجحلا عافترا دنع ةرانتسالا لباق لك

 . #هتيوس اًذِإف# : ىلاعت لاق امك ةيوستلا ىف لصاحلا لادتعاو ءاوتسالاف لباقلا ةفص امأو .هل

 تناك نإو ةروصلا لبقت ال اهتلاقص لبق ةآرملا نإف ةآرملا تافص :لباقلا ةفص لاثمو

 لصح اذإ كلذكف اهل ةيذاحملا ةروصلا ىذ نم ةروص اهيف تثدح تلقص اذإف ءاهل ةيذاحم

 ىلاعت قلاخلا ىف ريسغت ريغ نم حورلا قلاخ نم حورلا اهيف ثدسح ةفطنلا'ئىف ءاوتسالا ىلع
 .هلبق ال نآلا ءاوتسالا لوصحب لحملا ريغتل هلبق حورلا ثدح امنإ لب ال نآلا

 لك ىف دوجولا راونأ ثودحل ببس ىهلإلا دوحلا نأ هب دارلاف .دوحلا ناضيف امأو

 كلذ نإف ديلا ىلع ءانإلا نم ءاملا ضيف نم مهفي امك ال ضيفلاب هنع ربعف دوجلل ةلباق ةيهام

 .اذه لثم نع ىلاعتي هناحبس هللا نإف «ديلاب هلاصتاو ءانإلا ىف امم ءزج لاصفنا نع ةرابع

 لوسرل نذؤي مل ىذلا رسلا نم وهف اهتقيقح ةفرعمو حورلا ةيهام ىنعم فشك امأو
 سيل حورلا نأ ملعاو . عمساف هلهأ نم تنك نإف هلهأ نم سيل نمل هفشك ىف ُهنكَع هللا

 لولح غامدلا وأ بلقلا ىف لحي ضرع وه الو «ءانإلا ىف ءاملا لولح ندبلا ىف لحي مسجب

 ول هنأل ءرئاصبلا لهأ قافتاب أزجتي ال رهوج وه لب «ملاعلا ىف ملعلاو دوسألا ىف داوسلا

 نوكيف هنيعب ئشلا كلذب لهجلا هنم رخآ ءزجيو ئشلاب ملعلا هنم ءزجب موقي نأ زاجل مسقنا

 .مسقني ال دحاو هنأ ىلع كلذب لدف «لاحم كلذو هب ًالهاجو ّئشب اًاع ةدحاو ةلاح ىف

 هنأل :لاقيف ؟هتقيقح فشكو حورلا رس ءاشفإ هيَ هللا لوسر عنم مل :ليق نإف

 هعبط ىلع بلغ نم امأ صاوخو ماوع نامسق سانلا ذإ ماهفألا اهلمحت ال تافصب فصتي

 ىف هب قدصي فيكف «ىلاعت هلل اًمصو نوكي نأ حورلا فصو وه امب قدصي ال هنإف ةيماعلا

 ةيماعلا مهيلع تبلغ نم مهريغو ةيلبنحلاو ةيماركلا تركنأ كلذكو ؟ىناسنإلا حورلا فصو
 .هيلإ راشم اًمسجتم الإ اًدوجوم نولقعي ال ذإ اهضراوعو ةيمسجلا نع ىلاعت هلإلا هيزئتب

 ضراوع ىفني نأ قلطأ امو .ىلاعت هلإلا نع ةيمسجلا ىفن ًاليلق ةيماعلا نع ىقرت نمو
 نع ىلاعت هلإلا اوهزنف ةلزتعملاو ةيرعشألا ةيماعلا هذه نع ىقرتو ةهجلا تبثأف ءهنع ةيمسجلا

 يدوب سوما

 هذه نوكت نأ اولاحأ مهنأل :لاقيف ؟ءالؤه عم رسلا اذه فشك زوجي ال مل :ليق نإف

 فصت كنأل هيبشت اذه :اولاقو ءكورفك مهعم اذه تركذ اذإف ء«ىلاعت هللا ريغل ةفصلا

 .ىلاعت هللا فاصوأ صخأب لهج كلذو صوصخللا ىلع ىلاعت هلإلا ةفص وه امب كسفن

 سيل كلذك ىلاعت هللاو ملكتم ريصب عيمس ديرم رداق ملاع ىح ناسنإلا نإ :ليق نإف

 ناكملا نع ةءاريلا كلذكف ءىلاعت هللا فاصوأ صخأ تسيل تافصلا هذه نأل هيبشت هيف



 دحح ىسلازفلا مامإلا لئاسر ةمومجم 7بلس عسل مص ١١١ دج

 هتاذب مئاق ىأ مويق هنأ ىلاعت هفصو صخأ لب ؛ىلاعت هلإلا فصو صخأ تسيل ةهجلاو

 امنإو «مدعلا الإ اهسفنأ نم ءايشألل سيلو هريغيب ال هتاذب دوجوم وهو هب مئاق هاوس ام لكو
 هاوس امو راعتسمب سيل ىئاذ ىلاعت هلل دوجولاف ةيراعلا ليبس ىلع اهريغ نم دوجولا اهل

 . ىلاعت هلل الإ تسيل ةيمويقلا هذهو هسفن نم ال ىلاعت هنم هدوجوف
 « يحور نم هيف تخفتو 9: :هلوق ىف ىلاعت هللا ىلإ حورلا ةبسن ىنعم ام :ليق نإف

 تامولعملا عيمجب ملعلا اهتوق ىفو ناكملاو ةهجلا نع ةهزنم حورلا نأ ملعاف .[19 :رجحلا)

 تصتخا كلذلف .تاينامسجلا نم هريغل تسيل ةبسانمو ةاهاضم هذهف ءاهيلع عالطالاو

 .ىلاعت هللا ىلإ ةفاضإلاب

 ملاع ىنعم امو.[86 :ءارسإلا] © ير رمَأ نم حورلا لق :هلوق ىنعم امف :ليق نإف

 .اهضراوعو ماسجألا وهف ريدقتو ةحاسم هيلع عقي ام لك نإ :لاقيف ؟قلخلا ملاعو رمألا

 قلخ :لاقي .ثادحإلاو داجيإلا ىنعمب ال ريدقتلا ىنعمب انه اه قلخلاو قلخلا ملاع وه اذهف

 ىتلا ةاهاضملا كلتو ىنابر رمأ هنإ :لاقي .ريدقت الو هل ةيمك ال ام لكو هردق ىأ ئشلا

 ملاع نم هنإ :لاقي ةكئالملا حاورأو ةيرشبلا حاورأ نم سنجلا اذه نم وه ام لكف ءاهانركذ

 زيحتلاو ناكملاو ةهجلاو لايخلاو سحلا نع ةجراخلا تادوجوملا نع ةرابع رمألا ملاعو رمألا

 . هنع ةيمكلا ءافتنال ريدقتلاو ةحاسملا تحت لوخدلاو

 لاهج موق اذه مهوت دق :لاقيف .قولخمب سيل ميدق حورلا نأ مهوي اذهف :ليق نإف

 وهف زيحتي الو أزجتي ال هنأل ةيمكب ردقم ريغ هنأ ىنعمب قولخمب سيل هنإ لاق نمف ؛لالض
 فقوتم ةيرشبلا حورلا ثودح نأل ءميدقب سيلو ثداح هنأ ىنعمب قولخم هنأ الإ بيصم

 ةروصلا وذ ناك نإو ةلاقصلا ثودحب ةآرملا ىف ةروصلا تثدح امك ةفطنلا دادعتسا ىلع

 ٠ .ةلاقصلا ىلع ةرحرلا7 قران
 ىلع» ىورو هتروص ىَلَع مآ َقَلَخ ىَلاَعَت هلل ّنإ» : لَم ىبنلا لوق ىنعمام :ليق نإف

 عضوو لاكشألا بيترت ىلع ىقلطي دق كرتشم مسا ةروصلا نإ :لاقيف «نمحرلا ةروص

 ىناعملا بيترت ىلع قلطي دقو .ةسوسحملا ةروصلا ىهو اهبيكرت فالتخاو ضعب ىلع اهضعب

 :لاقي .ةروص كلذ ىمسي بسانتو بيترتو بيكرت اًضيأ ىناعمللو ةسوسحم تسيل ىتلا
 ةلأسملاف «اذك ةيلّمعلاو ةينامسجلا مولعلا ةروصو اذك ةعقاولا ةروصو اذك ةلأسملا ةروص

 عجريو ءاهانركذ ىتلا ةاهاضملا ىلإ ةراشإلاو ةيونعملا ةلوقعملا ةروصلا ىه ةروكذملا ةروصلاب

 الو ضرعب سيل هسفنب مئاق هنأ حورلا تاذ ةقيقحو لاعفألاو تافصلاو تاذلا ىلإ كلذ

 وه الو ءملاعلاو ندبلاب لصتم وه الو ء.ةهجلاو ناكملا لحيالو زيحتم رهوج الو مسج

 .ىلاعت هللا تاذ تافص هلك اذهو .جراخخ وه الو ملاعلاو ندبلا لخاد وه الو .لصفنم



 دي 11١4 تصب سس سس سب ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم جح

 ناو كلذك كاع تار اكتم يي انما (ريرع ارداف اناع ا سح لص دق كافتملا اأو

 حورلا ةطساوب رثأ هتم رشتتيف بلقلا ىف ًالوأ اهرثأ رهظي ةدارإ ىمدآلا لعف أدبمف :لاعفألا

 ىلإ رثأ هنم ىرسي مث «غامدلا ىلإ دعاصتيو فيوجت ىف فيطل راخب وه ىذلا ىناويحلا

 ملقلابو ملقلا عباصألاب كرحتيف كرحتف ًالثم عباصألا ىلإ راثآلا لصت نأ ىلإ ءاضعألا

 روصتي مل ام هنإف «ليختلا ةنازخ ىف ساطرقلا ىلع هبتك ديريام ةروص هنم ثدحيف «دادملا

 هّللا لاعفأ أرقتسا نمف اّيئاث . ضايبلا ىلع هئادحإ نكمي ال ًالوأ بوتكملا ةروص هلايخ ىف

 تاومسلاو بكاوكلا كيرحت ةطساوب ضرألا ىلع تابنلاو ناويحلا ثادحإ ةيفيكو ىلاعت

 ملاعلا ىف هناحبس قلاخلا فرصت هبشي هملاع ىف ىمدآلا فرصت نأ ملع ةكئالملا ةطسارب

 .«هتروص ىَلَع مالسلا هيلع مدآ َقَلَخ ىَلاَعَت هلل نإ» هلو هلوق فرعي لئنيحف «ربكألا

 ةالصلا هيلع هلوق ىنعم امف داجألا عم ةثداح حاورألا تناك اذإف :ليق نإف

 ءايبثألا لوَأ انأ» :هلوقو ««ماع ىقلاب داسجالا قلَخ لبق حاورألا يلاعت هللا قلخ» : مالّسلاو

 ىلع لدينال كلذ نم اًئيش نأ ملعاف . «نيّطلاو ءاملا ني < أو اين كو ب عمرو قل

 ىلع هدوجو مدقت ىلع هرهاظب لد امبر الح ءايبثألا لوأ انأد + لزق نك حورلا مدق

 طلسيل لب رهاظلاب أردي ال عطاقلا ناهربلاو نكح هليوأت نإف .نيعتم رهاظلا ريغو هدسح-

 .ىلاعت هللا قح ىف هيبشتلا رهاوظ ىف امك ءرهاظلا ليوأت ىلع
 حاورأ حاورألاب دارأ «ماع ىفلأب داسجألا لبق حاو رآلا ىلاعت هللا قلخ» :هلوق امأف

 ءاملاو ءاوهلاو بكاوكلاو تاومسلاو ىسركلاو شرعلا نم ملاعلا ماسجأ ماسجألاو ؛ةكئالملا

 ضرألاو

 ُهَلْلَع هنإف ءداجيإلا نود ريدقتلا ىنعمب انه اه قلخلاف «اًقلخ ءايبثألا لو انآ» 1 امأو

 ريدقتلا ىف ةقباس تالامكلاو تاياغلا نكلو ءاًئولخم ةوحتوم نكي مل هنمأ هدلت نأ لبق

 ةيهلإلا رومألا ظوفحللا حوللا ىف مسري ىأ ًالوأ ردقي ىلاعت هللا نإف ءهدوجولا ىف ةقحال

 دوجو لبق مالّسلاو ةالصلا هيلع ناك دقف دوجولا ىعون تمهف اذإف ؛يلاعت هملع قفو ىلم
 مالكلا رخآ اذه .ىنيعلا ىسحلا دوجولا نود ىريدقتلا لوألا دوجولا ل مالّسلا ةيلع مدآ

 .ملعأ هللاو حورلا ىنعم ىف
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 عياسلا بابلا
 ةبحملا ىنعم نايب ىف

 اهنمو دري اهلف اهلبق لاحو ماقم لكو ةقرعملاو ديحوتلا ثاريم ةبحملا نأ :ملعا
 صقن بلس نم هتافصو ىلاعت هللا تاذب قلعتي ام لكف :اهب ةصلاخلا ةفرعلا امأو .دافتسي

 اهتقيقح ىف فالخملا عقو امنإو ؛ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب ةبجاو ىهو لامك تابثإو
 اهسفنب ىلاعت هللا ةفرعم نأ ملعاو «قفاوملا ذيذللا ىلإ ليملا ريغ ىنعم ةبحملل سيلو اهانعمو

 علاوطلاو حئاوللا هتيادب ىف هتمالع نمو هل دوهشو هعم روضح اهنأل «ىلاعت هللا ركذ
 ىف نذإ قربلا نأ دجولاو قربلا نيب قرفلاو ىناعملا ةبراقتم ظافلأ هذهو «قوربلاو عماوللاو

 .اًقوذ راص ماد اذإف اهيف كبحصي دجولاو ديحوتلا قيرط لوخد
 وهف :ظحللا امأو .قريلا ءايض نم تدهاش امل برشو ءالحتسا وهف :قوذلا امأو

 كّنأك هللا دبعا» :مالسلاو ةةلسلا هيلع لاق اسم «بلقلاب نلامت ىذا ةيؤر نعع هب ربعي مسا
 امأو .هيف وه ام دبعلا تقوف لاوحألا نم هيف نئاكلل فرظ مسا وهف :تقولا امأو .«هارت

 لع نفق رحل دبعلا سفنت وهف :سفنلا امأو .ردكلا نم ةءاربلل مسا وهف :ءافصلا

 ايح ماد ام دبعلا نأل .هيف وه امم ةراشإ وأ مالكب اًظفلت امإو اًدعص امإ هيلع ةدراولا لاوحألا

 وهف :قرغلا امأو .قرغلا ىلإ ىدأ سفنلا ىوق اذإف هجورخو سفنلا لوخدب حورتي نأ دب ال

 . ةبيغلا ىف لخد هيلع ىوق اذإف بئاغ الو سفنتم ريغ وهف همظكل سفنلا ىلع ةردقلا مدع

 راشي مسا وهف : ركسلا امأو .اهنم مهأ وه امب تامهملا نع لوهذلل مسا ىهف :ةبيغلا امأو

 ال ناركسلا نأل ءاّملع هديزيل هاحصأ ةيانعلا هتقحل اذإف برطلا ىف كلامتلا طوقس ىلإ هب

 هتافص ىلإ رظنلا وهف :قحلا ىف ركسلا امأ .قحلاب وه امنإ وحصلاو قحلا ىف ركسملاب ىقتري
 نمو هسفن نم أربتي نأ وهف :ىلاعت هللاب وحصلا امأو .هب ذذلتلاو هنم هيلع دري امب معنتلاو

 ةيهولألا تافص ىهو ةيمويقلاب فصوك تاذلا دوهشب كلذ دعب حنم اذإف هلاوحأو هذاذتلا

 ماسجألا ىشالت سحلا ىف هتقيقحف :ءانفلا امأو .هئانف نع ىنف مث هدوبعم ىوس امع هنتفأف

 . ةيلكلاب اهباهذو ضارعألاو

 ناكو اًراجم هدوجو ناك هسفنيال هب اًمتاقو هللاب ادوجوم ىلاعت هللا ىوس ام ناك املو

 ىشالتل ءانفلا ظفل ةفرعملا هذهب مركأ نمل ريعتسا اًيقيقح اًنباث هدوجو هريغل ميقملا هسفنب مئاقلا
 اذإف «لعفلا ىف هل مكح ال لفطلاك «ةردقلا عم لكلا دهش ثيح هبلق نيع ىف تادوجوملا

 هللا ريغ ىلإ تافتلا بلقلا ىف قبي مل اذإ هنأل .ءاقبلا ماقم ىلإ هاقر لمكو ديعلا اذه ديأ

 نامسا ءاقبلاو دوجولاو «ىلاعت هللاب هللا عم ءاقبلاب ةلاحلا هذه نع ربع هب لغشلا ماودل ىلاعت



 ىتلا قئاقحلا لجأ وه ءاقبلاو «ئشلا ةقيقحب رفظلل مسا دوجولاف ءدحاو ىنعم ىلع نافدارتم

 عطقو ةقرفتلا طقسأ ام عمجلا :ةداسلا ضعب لاق . عمجلا ماقم كلذكو .اهب رفظلا دصناي

 .هذحو هلل دمحلاو ىلاعت هنم ًروكذمو ىلاعت هللاب اروكذم نوكي نأ هانعمو ةراشإلا

 نماثلا بابلا 4

 ىلاعت هللاب سنألا ىنعم نابي ىف
 بلقلا راشبتسا وهف :سنألا ةقيقح امأ . سنألا ةبحملا ثيراوم لجأ نم نأ :ملعا

 دقف برقلا ةقيقح :مهضعب لاقو .هلامكو هلامجو ىلاعت هللا برق نم هل فشكنا امل هحرفو

 .ىلاعت هللا ىلإ ريمضلا ءودهو بلقلا نم ءايشألا سحح

 انمع كلقلا رويل اذه نأل تقلا نفت آل ”تركفلا لقل ةلسسنولا اوع اذعو :كلق

 نيب سيل هنأل ءدبعلا عم ارضاح ناك ىلاعت هللا ىوس امع بلقلا رهطت اذإو ىلاعت هللا ىوس

 ملاعلا مايق ملعو اهضراوع نعو اهنع ىنف اذإف .اهضراوعو هسفن باجح الإ هللا نيبو دبعلا
 ءاقبإو اداجيإ هتردقو اًسيصخت هتدارإو اًقشك اهب ىلاعت هللا برق فرع ىلاعت هللا ةردقب هلك

 قطني الف فراعلا قطن اذإف ءفوصوملاب ةمئاق هتافص لب فوصوملا قرافت ال ىتلا تافمدلاو

 هللا برق نع مهلاوحأ أشنت نوفراعلاف ثيدحلا ىف درو اذكهو ءهسفنب عمس اذإو ءهسفنب

 ملعلا عم اًقلطم برلا دوجوب مهملع ةظحالم نع مهلاوحأ ًاشنتف :راربألا امأو .ىلاعت

 ناقيإلا نيعب ايندلا ىف ههبر نوري نوفراعلاو «ءاقشإلاو داعسإلاو ءاطعلاو عنملا ىلع هرادتقاب

 ىف مهنم هبرق سيلو نيرادلا ىف مهنم بيرق نيعلاب ىأ راصبإلاب ىرخألا ىفو ءرئاصبلاو
 برق كانهو انه عفترا دقف الإو .فطعلاو فطللا ديزمب الإ ايندلا ىف هبرقل اًملاخم ىرخألا

 ةفرعملا هذهو «ةتبلا ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ال ةفاضإ قولخم نيبو هنيب نكي ملو ةفاسملا

 هتيثتو بلقلا نايغط لدعت ةلوص ىهف ةنيكسلا رمثي سنألاو ءافصلا طرشب سنألا ةرمثم

 نيفراعلا بابلأ ريطت سنألا ىف برقلا ةذل نأل ءةرضحلا بادآ ىف لادتعالا دح ىلع هفقوتو

 .ىنغلا دنع ىغطي ناسنإلا نأل «نايغطلا مهل بجوتو

 وهو ديزملاب بلقلا ةفرعمل راشبتساو حرفب لادتعا دعب نم دوجو ىهف :ةنينأمطلا امأو

 بدألا ىلع اهثحت ةليسو ةنيكسلاو ءاهتاذ ىف ةدوصقم اهنأل سنألا عم ةبحصتسم

 مكحتساو هسنأ ماد اذإ سنألا نأ كلذ. لالدإلاو طاسبنالا :ةبحملا تارمث نمو «لادتعالاو

 لاعفألاو لاوقألا ىف اًطاسبنا كلذ رمث هلاح بيط ىلع هرظن روصقل بلقلا قلق هشوشي ملو

 سنأتسملاب قيلي هنإف «ةباهملل نابجوملا لالجإلاو ميظعتلا لاحب كلذ قيلي الف «ةاجانلاو
 مهلعفب موق ىلع ىضري نأ هل ةزئاجلا ّدلا لاعفأ نم نأ كلذو «بئاهلاب قيلي ال ام طسبنملا



 نأ همالك ىلع راغي كلذلو «مهيف ةقباسلا ةمكخللو مهلاوحأ ن نيرخآ ىلع هب بضغيو

 مهناَذآ يفو هوهقفي نأ ّنكأ مهبولق ئلع انلعجر ط :ىلاعت هللا لاق .هتصاخ لهأل الإ هعمسي

 اريخ مهيف هّللا ملع ولو :لاقف د ب 5 :ءارسإلا] (لرقو

 هشوشب نأ قحلا عم تقولا ظفح اهتقيقحف ةريغلا باجح اذهو .[؟ 7 : لافتألا) ( مهعمسأل

 رصق سنإلا نأل 0 وهو قرشا ةحللا تارت نمو تلهب نفود

 ناثطعلاك قاتشملاو هنع باغ ام ىلإ هرظن دتمي ملو بوبحملا لامج هل فشكتا ام ىلع هرظن

 هنع باغ ام ىلإ ةيسنلاب ةيهلإلا رومآألا نم هل فشكتا ىذلا نأب هتفرعمل راحبلا هيورت ال ىذلا

 قلقلاو جاعزنالا بجوت ةفرعملا هذهو .ىلعألا لثملا هللو دوجولا ةعس ىلإ ةبسنلاب ةرذلاك

 ةقيقحو «ربصلا طاقسإ عم بولطملا لينل ةكرحلا ةعرس قلقلا ةقيقح نأل ءمئادلا شطعتلاو

 دجولا ةقيقحو دجو هشطعتو هقلق دتشا نمو «هيلإ ةجاحلا تدكأت امل بلطلا ةدش شطعتلا

 :لاوحأ هل هلوصحدعي دجولا اذهو «بلاطلا بلق ىلع بلاغلا قوشلا وه

 :فسريا  َنهْيديَأ نعَطَقو هتربكأ هنيأر اًمَلَف 9 :ىلاعتت هللا لاق .شهدلا :لوألا
 .ميظعلا رمألا نم هأجاف امل هساسحإ نع بلقلا ةبيغ شهدلا ةقيقحو ١

 هنسح نم ًاريحتم اًبجعتم بلقلا راص هقورط رركتو ًاليلق نكس اذإ ناميهلا :ىناثلا

 تبثأ وهو ًاريحتو اًيجعت كسامتلا باهذ ناميهلا ةقيقح نأل «ناميهلا وه اذهو هئاهبو

 .اًماود

 وه اذهو قراط هقرطي ملو لخاد هيلع لخدي مل هنأك ىتح هنم هنيكمتو هسنأ :ثلاثلا

 . نيكمتلا

 اهدجو ةلاح ىأ نأ كلذو ءرارقتسالا ةياغ ىلإ ةراشإ نيكمتلا :هللا همحر خيشلا لاك

 نكمتي نأ ىلإ تبثي ةرمو «نولتي ةرمو ءاهيلع ىوقي'ةرمو «هيلع ىوقت ةرم هللا عم بحملا

 ًالاح هيلإ ىقترملا نوكيل هريغ ىلإ ىقترا رقتسا اذإف ءلاح لك ىف راج اذهو ءرقتسيف
 . ملعأ هللاو اًماقم هنع ىقترملاو

 هيلع بجي لوعم وهف ءالخلا نود ألملا ىف دبعلا اهدجو نإ لاوحألا هذه نأ :ملعاو

 صقان هنكلو نسح وهف ءالملا نود ءالخلا ىف اهدجو نإو «تامالعلاب هسفن ةيلاطمو ةيساحملا

 نأل .ًالغشو اًغارفو رفسو اًرضحو ءالمو ءالخخ تالاحلا ءاوتسا لامكلا ذإ لامكلا ةورذ نع

 نع ببسملا ليملا وهف :ةبحملا نم بجاولا دح امأو .ةياهنلا ىف ال ةيادبلا ىف طرش غارفلا

 لوصألا نم ًالصأ لهج نإف ءهتافصو هللا تاذب قلعتي اميف ناميإلا لوصأب داقتعالا سفن

 وهف :ناميإلا ةقيقح امأو .هترمث دقف مثإو لهجلا مثإ :نامثإ هيلع ناكو هردقب ةبحملا تصقن

 :ليق دقو ملعأ ىلاعت هللاو ءهدوجو ىلع ةلادلا راثآلا هدوهشو ىلاعت هللا عم بلقلا روضح
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 لاطبهيوو'غختال هاب سنألا

 اان اللا لوَحلابه كردي سلو

 هي عيلك ناتج ةوكيستتالاو
 لا مهعةةووقسَس مهلكو

 ال :ىطساولا لاقو .ةولخلاو دارفنالا الإ ةرهش نكت مل سنألا لاح هيلع بلغ نمو

 ال :قارولا نيسحلا وبأ لاقو .اهلك ناوكألا نم شحوتسي مل نم سنإلا لحم ىلإ لصي

 هللا الإ هميظعت كبلق نع طقس هب تسنأتسا نم نأل .ميظعتلا هعمو الإ هللاب سنألا نوكي

 . اميظعتو ةبيه هنم تددزا الإ اًسنأ هب ديزت نل كنإف ءىلاعت

 .تابرقلا باوبأ رئاسو همالك ةوالتو هركذو هللا ةعاطب سنألا .سنآلا نوكي دقو

 ةوكي ىدلا ىسنالا اخ وه نحل كلوي حمو كاست هللاددس يعن نمنألا ني روقلا "اذ
 عطقو ىوقتلا لامكو دهذلا قدصب هسنكو نطابلا ةراهط دنع فيرش لاح سنألاو «نيبحملل

 حئال لقثب دوجولا سنك ىدنع هتقيقحو .سجاوهلاو رطاوخلا وحمو قئالعلاو بابسألا

 هب هعمجيف برقلا ىلع لمتشي هسفنب لالقتسا هلو حوتفلا نيدايم ىف حورلا راشتناو ةمظعلا

 ماقم ىف نوكي تاذلا ةبيهو .تاذلا سنأ فصولا اذهو حورلا عامتجا ةبيهلا ىفو ةبيهلا نع

 نأل «ءانفلا دوجوب نابهذي ناذللا ةبيهلاو سنألا ريغ امهو ءانفلا رمت ىلع روبعلا دعب ءاقبلا

 «نيولتلا ماقم كاذو لامجلاو لالجلا نم تافصلا ةعلاطم نم ارهظ ءانفلا لبق سنألاو ةبيبلا

 سفنلا عوضخ سنألا نمو تاذلا ةعلاطم نم ءاقبلاو نيكمتلا ماقم ىف ءانفلا دعب انركذ امو

 ءاميإب كردي فيطل قرفب ناقرتفيو نابراقتي عوشخلاو عوضخلاو ءاهعوشخ ةبيهلا نمو ةئئمطملا
 .ملعأ ىلاعت هللاو حورلا

 عسادلابابلا
 هنأل ناسحإلا امهيلإ فاضيو ةبقارملاو ءايحلا ىنعم نايب ىف
 امهتارمث نم نهنأل بدألاو ةمرحلاو ةياعرلا كلذكو امهنياغ

 تاماقم نم ماقم لوأ ةبوتلا نأ امك نيبرقملا تاماقم نم ماقم لوأ ءايحلا نأ :ملعا

 ءبجاو اذهو .هيلع ىلاعت هللا عالطاب دبعلا ملع وهف :ءايحلا ىلع لماحلا ملعلا امأ .نيقنملا

 هبر قحب مايقلا نع اهروصقو هسفن بويعب هتفرعم اذكو . ىلاعت هللابو هللاب ناميإلا نم هنأل

 نيتفرعملا نيتاه نم حتفتيف ىلاعت هللاب ناميإلا نم هنأل ءبجاو اًضيأ اذهو ىلاعتو هناحبس

 هقح بجاو ىف هريصقتك ىلاعت هللا نم ًالجحت بلقلا نيع قارطإ وهو «ءايحلا ىمسي لاح

 امأو .تابجاولا لعفو تاروظحملا كرت ىلع ثحي ام ةلاحلا هذه نم بجاولا ردقلاو «ىلاعت

 وهف ةبقارملا ةيادب ةرمث امأف .دحاو ىنعم ىلع نالخادتم ناظفل امهف :ناسحإلاو ةبقارملا



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تسس٠سييبلس ١١غ حجح

 ىلع ءايحلاو هتبقارم ةمرحب ىلاعت هللا عم بدألاو اهنم سبتلا ام فشكو رطاوخلا ةياعر

 نم اوُيحّتسا» : هلوق ىف هلع هللا لوسر هب رمأ ام ماعلا فصولا امأو «صاخلا ماعلا فصولا
 قح هللا نم ايحتسا نم نكلو كلذ سيلا :لاق هللا لوسراي ىيحتسناتنإ :اولاق 00

 ةرخآلا دارأ نَمَو .ىلبلاو توما ركذيل و ىوح امو نطبلاو ىعو امو سأرلا ظَمْحَيلَف اخ

 م اذهو هدول ال تاتا هن رك مال

 ]3 لاف هنأ هع هللا حر نادع نب فاكيكع دعا لقئام وشو لاوختالا زمانها اا

 0 حلاص نب دمحأ نعو . لجو رع هللا نم ءايح ىوطنأف ملظملا تيبلا ىف لستغأل

 اًطح عرولاو دهزلا هيف اًبلق ادجو اذإف .ءبولقلاب نافوطي سنألاو ءايحلا نإ كل لوقأ ام ىنع

 امكب حورلا ذاذتلا سنألاو ءلالجلا ميظعتل ًالالجإ حورلا قارطإ ءايحلاو ءالصحر لاو

 .ىمظعلا ةياهنلاو ىنملا ىف ةياغلا وهف اعمتجا اذإف «لامحلا

 وهف ٠٠ ملكتي اميف لجو رع هللا نم ىيحتسي الو ءايحلا ىف ملكت نم :ءامكحلا ضعب لاق

 .:كبر ىلإ كنم قبس ام ةمشح عم بلقلا ىف ةبيهلا دوجو ءايحلا :نونلا وذ لاقو . جردتسم

 ريخ الق ءايحلاو ةييهلا هنع بهذ اذإف ءايحلاو ةبيهلا :ربكألا ملعلا : ءاطع نبا لاق

 «ءايحلاو ميظعتلاو ءاجرلاو فوخلا ىلع تاجرد عبرأ ىلع اولمع دابعلا نإ :ناميلس لاق . هيف

 نم ايحتسا لاح لك ىلع هأري ىلاعت هللا نأ نقيأ امل ءايحلا ىلع لمع نم ةلزنم مهفرشأو

 نييحتسملا بولق ىلع يلاغلا : مهضعب لاقو . مهتائيس نم نوصأعلا أيحتسا ام رثكأ هتانسح

 :ىدرورهسلا بيجنلا وبأ خيشلا دشنأو .مهيلإ يلاعت هللا رقت لن اًمئاد ميظعتلاو لالجإلا

 اذ اتت مجيب ب يا تلا

 هلال لهجاإزم اتقرلأ
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 هلالسب قإ َ ريبس

 دلت هئنع : اا ا كا
 ا

 هثيل حب 2 يلو موزأو

 .نيميلا باحصأ ةبقارمو نيقيدصلا ةبقارم نيتجرد ىلع ةبقارملاو
 ميظعتلا ةبقارم ىهو نيقيدصلا نم نيبرقملا ةبقارم ىهف :ىلوألا ةجردلا امأ
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 الف ةبيهلا تحت اًرسكنمو لالجلا كلذ ةظحالمب اًقرغتسم بلقلا نوكي نأ وهو «لالجإلاو

 اهباوث ليصفت ىف رظنلا لوطي ال ةبقارملا هذهو ءالصأ ريغلا ىلإ تاتافتلالل عسنم هل ىقي

 نع ًالضف ةاجانملا ىلإ تافتلالا نع لطعتت اهنإف :حراوجلا امأ .بلقلا ىلع ةروصقم اهنإف
 اهظفح ىف ببستو ريبدت ىلإ جاتحي الف ةلمعتسملاك تناك تاعاطلاب تكرحت اذإف «تاروظنما

 .دادسلا ننس نع فارحنالا نع

 عالطا بلغ موق مهو .نيميلا باحصأ نم نيعرولا ةبقارم ىهف :ةيناثلا ةجردلا امأو
 ىلع مهبولق تيقب لب «لالجلا ةظحالم مهشهدت مل نكلو مهنطابو مهرهاظ ىلع ىلاعت هللا

 نع ولخت ال لامعألا ةسرامم عم اهنأ الإ لامعألاو لاوحألا ىلإ تفلتلل ةعستم لادتعالا دنح

 هيف تبثتلا دعب الإ نومجحي الو نومدقي الف ىلاعت هللا نم ءايحلا مهيلع بلغ معن . ةبقارملا
 مهيلع اًعلطم ايندلا ىف ىلاعت هللا نوري مهنإف ةمايقلا ىف هب نوحضتفي ام لك نم نوعنتميو

 . ملعأ هّللاو تادهاشملاب نيتجردلا فالتخا فرعتو «ةمايقلا راظتنا ىلإ نوجاتحي الف

 رشاعلا بابلا
 برقلاىنم نايف ٠٠

 .114 :قلعلا] : برتقاو دجساو وه : ُهليَع ىلاعت هللا لاق

 دوجسلا معط قيذأ اذإ دجاسلاف .هدوجس ىف هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ درو دقو

 ءادر فرط ىلع دجسيو نوكي امو ناك ام نوكلا طاسب هدوجسب ىوطيو دجسي هنأل «برتي

 . برقيف ةمظعلا

 نم ىلع لقثأ كلذ دجأف براي وأ هللا اي :لوقأف ءروضحلا دجأ ال ىنإ :مهضعب لاق
 ىداني اًسيلج تيأر لهو «باجح ءارو نم نوكي ءادنلا نآل :لاق ؟كلذ ملو :ليق .لابحلا

 زيزع ماقم هفصو ىذلا اذهو .تافطالمو ةاغانمو تاظحالمو تاراشإ ىهامنإو ؟هسيلج

 رون ىف هسفن تباغ نمل كلذ نوكي ركسب نذؤمو وحمب رعشم هنكلو برقلا هيف ققحتي
 نم سفنلاو سفتلا نم حورلا صلختت قافأو احص اذإف «هوحم ةوقو هركس ةيلغل هحرر

 ةنئمطملا سفنلا ناسلب برايو هللا اي :لوقيف .هماقمو هلحم ىلإ دبعلا نم لك دوعيو حورلا

 «لاوقألا نع لاحلا لامكب هحوتفب لغتشي حورلاو اهتيدوبع لحمو اهتجاح ماقم ىلإ ةدئاعلا

 مسر ماقأو حوتفلاب حورلا لالقتساب برقلا ىح ىف هنأل «لوألا نم برقأو متأ اذهو

 مسر ةماقإب حورلل رفوتي لازي ال برقلا ظحو راقتفالا لحم ىلإ سفنلا مكح دوعب ةيدوبعلا

 . سفنلا نم ةيدوبعلا
 اذام رظناف ءهنم مهبرق ردق ىلع هدابع بولق نم برقي ىلاعت هللا انإ :دينجلا لاقو



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحل !- كس سلم ١١١ دج

 ىتح اًبيرق نكي مل برقلاب نوكي دبعلا ماد ام :ىسوسلا بوقعي وبأ لاقو .كبلق نم برقت

 ؟ يملي لا تراقرو هكلإ30 كارلا بيرصلا ور وع يضجا ادا يرتلا جلا وح يح

 تلا ف كني ومس نفق"

 ينادي ا دحيبح
 1 نام مئاننَتتجات

 ىناعت انفوتتنأو

 دمنا ذل بحت يي نكح كذرإ

 ىناتنتّيت ظل ُنَعميظعم
 حولا ري ع ذتتق

 قاد ءاكح ص اح بحتمألا دما

 ماقم ىندأ :لهس لاقو . ةبيه دادزا الإ ةبرق هللا نم دحأ دادزا ام :نونلا وذ لاقو

 ضئارفلا ءادأبو «ةفرعملا لانت ةنسلا عابتاب : ىدابآ رصنلا لاقو .ءايحلا برقلا تاماقم نم

 .هدحو هلل دمحلاو «ةبحملا لانت لقاونلا ىلع ةبظاوملابو .برقلا لانت

 رشع ىداحلا بابلا
 هنم بجاولاردقلاو هبلط بوجوو ملعلا فرش نايب ىف

 .امهيف امو ضرألاو تاومسلا تقلخ امهلجأل لمعلاو ملعلا نأ :ملعا

 نهب رمألا لّزتتي نهلثم ضرألا نمو ٍتاومس عبس قلخ يذّلا» : ىلاعت هللا لاق

 نك :قالطلا] © امّلع ءيش لكب طاح دق هللا نأ ٌريدق ءيش لك ىلع هللا َنَأ اوملعتل

 :كيحوتلا ملع اميب ال هبلط بوجسوو ملعلا فرش ىلع اليلد :ةيآلا ذهب

 هذهب ىفكو . 1 :تايراذلا7 4 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو :ىلاعت لاق

 قلخخ نم دوصقللا امه نيرمأب مظعأف اهيلع لابقإلا موزلو ةدابعلا فرش ىلع ًاليلد ةيآلا
 فرشأ وه ملعلا مث امهلألإ بعتي ال نأو امهب الإ لغتشي ال نأ دبعلا قحف نيرادلا

 .ًروثنم ًءابه ملعلا ناك الإو ملعلا عم ةدابعلا نم دب ال نكلو «نيرهوجلا
 ةدابعلا كل حصتل :امهدحأ :نيرمأل ةدابعلا ىلع ملعلا ميدقت بجي هنأ :ملعاو

 امهو دبعلا بلق ىف ىلاعت هلل ةباهملاو ةيشخلا رمثي عفانلا ملعلا نأ وه: ىناثلاو . ملستو

 دبعلل دصقم نيذه ءارو سيلو «هقيفوتو ىلاعت هللا نوعب ةيصعملا نع نازجحيو ةعاط نارمثي

 مث دوبعملا فرعت نأ رألوأ كيلع بجيف عفانلا ملعلاب كيلعف .ىلاعتو هناح بس هبر ةدابع ىف

 2 ل ا ا
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 مث .اًروثم ءابه كتدابع نوكتف قحلا فلاخي امع اًئيش هتافص ىف اًداَمتعا دقتعت امبرف «هتعن

 كمزلي امو هب ترمأ ام ىلع هلعفتل ةيعرشلا تابجاولا نم هلعف كمزلي ام ملعت نأ كيلع

 . هكرتتل ةيعرشلا ىهانملا نم هكرت
 :عاونأ ةثالث فلكم لكل مزال ضرف هيلط ىذلا ملعلا نأ :ملعاو

 نيدلا لوصأ هي فرعت ام رادقم وه هنع كيلع نيعتي ىذلاو ديحوتلا :حلع :لوألا

 .هيغ ةيفاك دئاقعلا دعاوقو

 . هيهانمو هبجاوم نم هيعاسمو بلقلاي قلعتي ام وهو رسلا ملع :ىناثلا
 ملعي كيلع هللا نم نإ مث ؛لاومألاو نادبألاب ةقلعتملا ةرهاظلا تادابعلا ملع :ثلاثلا

 ام تيدأ دقف هكرت كيلع بجو ام كرتو هلمع كيلع بجو ام لمعو هملع كيلع بجو ام

 .قيفوتلا هللابو «نيملاعلا ءاملعلا نم ترصو كيلع ىلاعت هللا هبجوأ

 رشع ىناثلا بابلا
 ىنسحلاءامسألا ىناعم نابي ىف

 لهأ بهذم ىلع تاقص عبسو تاذ ىلإ عجرت ىنسحلا ءامسألا ةلمج نأ :ملعا

 ءقحلا وه اذهو ىمسملا ريغو ةيمستلا ريغ مسالا نإ مث ؛ةفسالفلاو ةلزتعملل اًفالخ ةنسلا

 .ىمسملا ىلع ةلالدلل عوضوملا ظفللا هنأ مسالا دحف

 ىناعمب ىلحتلاو ىلاعت هللا قالخأب ىلختلا ىف وه امنإ هتداعسو ديعلا لامك نأ ملعاو

 .ةلئامملا بجوي فصو لكب ةكراشملا نأ ننظت الو ءهقح ىف روصتي ام ردقب هتافصو هئامسأ

 عيمس ديرم رداق ملاع ىح ىلاعت هللا نأو لحم ىف ال دوجوم هللا نأ ملعت ملأ تاهيه

 نوكي ناسنإلل فاصوأألا هذه تبثم نأ ىرتفأ .اًضيأ كلذك ناسنإلاو لعاف ملكتم ريصب

 ةيهاملاو عونلا ىف ةكراشملا نع ةرابع ةلثامملا لب كلذك رمألا سيل تاهيه .ًالثمم اهبشم

 ناكمإلا ىف ام لك دجوي هتردقب ىذلا هتاذب دوجولا بجاولا دوجوملا هنأ ةيهلإلا ةيصاخلاو

 ةلئامم الو ةكراشم اهيف روصتي ال ةيصاخلا هذهو «لامكلاو ماظنلا هوجو نسحأ ىلع دوجو

 ملاعلا اذه جايتحا الإ اوفرعي مل مهلك قلاخلاف «سدقتو ىلاعت هللا الإ اهفرعي ال لب ةتبلا

 ملعلاب قلعتي :امهدحأ :ناقيرط اهل ةفرعملا هذهو ءرداق ملاع ىح عناص ىلإ مكحملا موظنملا

 ريغ تافص نم ةقتشم ماسأ همولعمو ىلاعت هللاب قلعتي :رخآلاو .ربدم ىلإ جاتحي همولعمو

 ةايحلا فصو هل مهيم ئش هانعم رداق ملاع ىح انلق نإف ءاهتيهامو تاذلا ةقيقح ىف ةلخاد

 هسفن تافص نيبو ىلاعت هللا تافص نيب سياق مث الوأ هسفت الإ دحأ فرع امف ةردقلاو

 ةقيقحلاب ىلاعت هللا فرعي نأ ليحتسي اًذإَف ءانتاقص هيشت نأ نع ىلاعت هللا تافص ىلاعتتو



 نم فرعي الف ىبنب سيل نم امأو . ىبنلا ريغ ةوبنلا فرعي نأ ليحتسي لب «ىلاعت هللا ريغ

 .اهمسا الإ ةوبنلا

 فشكتي نأ وه مهتفرعم ةياهن لوقنف ؟ىلاعت هللاب نيفراعلا ةفرعم ةياهن امف :ليق نإف 1

 هللاب نيفراعلا ةفرعم عاستا امنإو ىلاعت هللا ريغل ىلاعت هللا تاذ ةقيقح ةفرعم ةلاحتسا مهل

 بئاجعو هتامولعم نم مهل فشكتي ام ردقبف هتافصو هئامسأ ةفرعم ىف وكت امنإ ىلاعت

 هللاو ىلاعتو هناحبس هتفرعم ىف مهتوافت نوكي ةرخآلاو ايندلا ىف هتايآ عئادبو هتارودقم

 . ملعأ

 لصف
 :ماسقأ ةرشع ىلإ عجرت ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ ىناعم ةلمج نأ :ملعا

 هب ديرأ اذإ ىلاعت قحلا مسا هنم برقيو هللا:كلوقك . طقف تاذلا ىلع لدي ام :لوألا

 .دوجولا ةبجاو ىه ثيح نم تاذلا

 ءاهرئاظنو دحألاو ىنغلاو مالسلا٠ سودقلا لثم بلس عم تاذلا ىلإ عجري ام : ىناثلا

 بولملا وه مالسلاو ؛مهولا ىف لخديو لابلاب رطخي ام لك هنع بولسملا وه سودقلا نإف
 ريظنلا هنع بولسملا وه دحألاو .« ةجاح لك هنع بولسملا وه ىنغلاو «صقنو بيع لك هنع

 .ةمسقلاو

 رهاظلاو ءرخآلاو لوألاو .ميظعلاو ىلعلاك ةفاضإ عم تاذلا ىلإ عجري ام :ثلاثلا

 .ةفاضإ ىهف ةبترلا ىف تاوذلا رئاس قوف وه ىذلا تاذلا وه ىلعلا نإف .اهرئاظنو نطابلاو

 ىلع قباسلا وه لوألاو «تاكاردإلا دودح زواجت ثيح نم تاذلا ىلع لديام ميظعلاو

 ىلإ ةفاضإلاب تاذلا وه :رهاظلاو .تادوجوملا ريصم هيلإ ىذلا وه :رخآلاو .«تادوجوملا

 .مهولاو سحلا كاردإ ىلإ ةفاضإلاب تاذلا وه نطابلاو «لقعلا ليلد
 تاذلا وه كلملا نإف ءزيزعلاو كلملاك ةفاضإو بلس عم تاذلا ىلإ عجري ام :عبارلا

 دتشت ام وهو هل ريظن ال ىذلا وه زيزعلاو :نيث لك انهنلإ جاحتو عرق ىلإ جاضعاال نتلا

 .هيلإ لوصولاو هلين بعصيو هيلإ ةجاحلا
 عيمسلاو ديرملاو رداقلاو ملاعلاو ىحلاك هتوبث ةفص عم تاذلا ىلإ عجري ام :سماخلا

 . ملكتملاو ريصبلاو

 نإف .ىصحملاو ديهشلاو ريبخلاو ميكحلاك ةفاضإ عم ملعلا ىلإ عجري ام :سداسلا

 ىلإ اًفاضم ملعلا ىلع لدي ريبخلاو :تامولعملا فرشأ ىلإ اًفاضم ملعلا ىلع لدي ميكحلا

 ملعلا ىلع لدي ىصحملاو دهاشي ام ىلإ اًفاضم ملاعلا ىلع لدي ديهشلاو «ةنطابلا رومألا

 . ليصفتلا ةدودعم تاروصحم تامولعمب طيحي ىذلا
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 ىه ةوقلا نإف راهقلاو نيتملو ىوقلاك ةفاضإ ةدايز عم ةرذقلا لإ عجري ام :عباسلا

 . ةبلغلاب ةرودقملا ىف اهريثأت رهقلاو ءاهتدش ةناتملاو «ةردقلا ماقت

 .دودولاو فوءرلاو ميحرلاو نمحرلاك ةفاضإو لعف عم ةدارإلا ىلإ عجري ام :نماثلا

 ةدش ةفأرلاو «فيعضلا جاتحملا ةجاح ءاضق ىلإ ةفاضم ةدارإلا ىلإ عجرت ةمحرلا نإن

 ماعنإلاو ناسحإلا ىلإ اًفاضم ةدارإلا ىلإ عجري دودولاو «ةمحرلا ىف ةّقثلابلا ىهو ةمحرل

 . ءادتبالا ليبس ىلع ماعنإلاب كلذ ىعدتسي ال دولا لعفو اًجاتحم ىعدتسي ةمحرلا لعفو

 باهولاو روصملاو ئرابلاو قلاخلاك ةيفاضإ ةفص عم تاذلا ىلإ عجري ام :عساتلا

 ثيغملاو تيقملاو لدعلاو لذملاو زعملاو عفارلاو ضفاخلاو ضباقلاو طسابلاو حاتفلاو قازرلاو

 ربلاو ىلولاو رخؤملاو مدقملاو تيمملاو ىيحملاو ديعملاو ىدبملاو ثحابلاو عساولاو بيجملاو
 .اهرئاظنو ىداهلاو يالا يعلار ا طسقملاو مقتنملاو باوتلاو

 نإف .فيطللاو ميركلاو ديجملاك ةفاضإ عم لعفلا ىلع ةلالدلا ىلإ عجريام :رشاعلا

 لعفلا ىلع لدي فيطللاو «؛كلذك ميركلاو . تاذلا فرش عم ماركإلا ةعس ىلع لدي ديجملا
 امب سقف .ةرشعلا ماسقألا هذه عومجم نع اهريغو ىماسألا هذه جرخت الو «قفرلا عم

 ىلإ اهعوجر عم فدارتلا نع ىماسألا هذه جورخخ هجو ىلع كلذو هدرون مل ام ىلع هاندروأ

 . ملعأ ىلاعت هللاو ةروصحملاو ةروهشملا تافصلا هذه

 تاحلاصلا تايقابلا نهو تاملك عبرأ ىف ةجردنم ىنسحلا هللا ءامسأ ىناعم نأ :ملعا

 . (ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هّلل دمحلاو هللا ناحبس)

 ةلمتشم ىهف بلسلاو هيزنتلا برعلا مالك ىف اهانعمو هللا ناحبس : ىلوألا ةملكلا

 جردنم وهف اًيلس هئامسأ نم ناك امف هتافصو ىلاعت هللا تاذ نع بيعلاو صقنلا بلس ىلع

 .ةفآ لك نم ملس ىذلا وه مالسلاو ,بيع لك نم رهاطلا وهو سودقلاك ةملكلا هذه تحت

 هتافصو هتاذل لامكلا بورض تابثإ ىلع ةلمتشم ىهو هلل دمحلا لوق :ةيناثلا ةملكلا

 وهف ريصبلاو عيمسلاو ريدقلاو ميلعلاك تايثإلا اًنمضتم هئامسأ نم ناك امف ءىلاعتو هناحبس

 لك هلل دمحلاب انتبثأو «هانمهف صقن لكو هانلقع بيع لك هللا ناحبسب انيفنف اهتحت جردنم

 هانلهجو انع باغ دق ميظع نأش هانتبثأو هانيفن ام ءارو هانكردأ لالج لكو هانفرع لامك

 .ربكأ هللا انلوقب لامجإلا ةهج نم هققحنف

 هيلع هلوق ىنعم كلذو هانتبثأ امو هانيفن امث لجأ هنإ :اهانعمو ةثلاثلا ةملكلا ىهو

 هئامسأ نم ناك امف « «كسْفَت ىَلَع تْيَنْنأ امك ْتْنآ َكّيَلَع ءاَنَن ىصخحأ ال» : مالّسلاو ةالصلا
 ىف ربكأ هللا :انلوق تحت جردنم وهف ىلاعتملاو ىلعألاك هانكردأو هانفرع ام قوف اًنمضتم
 :اناوقب كلذ انققحف هرظاني وأ هلكاشي نم نيدوجوملا ىف نوكي نأ انيفن هنأش اذه نم دوجولا

 . هللا الإ هلإ ال



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجبم تحسس عسل .[١ حج

 ةيدوبعلا قىحتسي الو ةيدوبعلا قاقحتسا ىلإ عجرت ةيهولألا ذإ :ةعبارلا ةملكلا ىهو

 لامجإلا ىلع عيمجلل اًنمضتم هئامسأ نم ناك امف «هانركذ ام عيمجي فصتا نم الإ

 قحتسا امنإو .هللا الإ هلإ ال انلوق تحت جردنم وهف ماركإلاو لالجلا ىذو دحألا دحاولاك

 اهدعي الو نوفصاولا اهفصي ال ىتلا لامكلا توعنو لامحلا فاصوأ نم هل بجو امل ةيدوبعلا

 هلل دمحلا :ىهو ىلامجإلا ليبس ىلع ةملك ىف تاحلاصلا تايقابلا تح رد نلو ن رداغلا

 ول) :هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ليفحلا مامإلاو ليلجلا ديسلا لاق امك اهيف تجردنال

 تابثإي نوكي ءانثلاو ءانثلا وه هّلل دمحلا نإف .(تلعفل هلل دمحلا لوق نم ًريعب رقوأ نأ تتش

 تابثإب ةراتو كاردإلا كاردإ نع زجعلاب فارتعالاب ةراتو «ءىرخأ صقنلا بلسو ةرات لامكلا

 ةملكلا هذه تلمتشا دقو .لامكلاو حدملا بتارم ىلعأ نم لامكلاو درفتلاو لامكلاب درفتلا

 دمحلاو حدملا سنج قارغتسال اهيف ماللاو فلألا نآل تاحلاصلا تايقابلا ىف هانركذ ام ىلع

 فصتا نم الإ ةيهلإلا قحتسي الو .هانركذ امم ئش نع حدملل جورخ الو هانلهجو هانملع ام

 نم دحأ الو لسرم ىبن الو برقم كلم داقتعالا اذه نع جرخي الو ءهانركذ ام عيمجب

 مهرمغ دق موق كتئلوأ هالوم ىصعو اًطرف هرمأ ناكو هاوه عبتاو هللا هلذخ نم الإ كلملا لهأ

 نع ايندلا ىف بجح نمل قحو «بانجلا كلذ نع اودعبأو بابلا نع اودرطو باجحلا لذ

 .هتيؤرو هماركإ نع ةرخآلا ىف بجحي نأ هتفرعمو هلالجإ

 رشع ثلاثلاب بلا
 داخلنا دامنعالا ىنعمو ةحيحص ةديقعب كسمتلاو داقنعالا ىف

 ملعلاو تابيفملا دوجوي بلقلا ىف نظوأ ملع ةروص دّقع
 عقاولل قباطملاتباثلا مزاجلا دامنعالا

 مولعملا ثيح ىلإ هعاعش ذفني بلقلا ىف لزن اذإ رون ملعلا :رابكلا ضعب لاقو
 داحلإلاو ليطعتلا نع ىلاخلا وه حيحصلا داقتعالا ىئرملاب نيعلا رون قلعتي امك هب قلعتيو

 هعم نوكي نأو «كلذ ريغو ةحابإلاو داحتالاو لولحلاو صقنلاو فييكتلاو مسجتتلاو هيبشتلاو

 ةنللاو باتكلا هليلدو .مهنع هللا ىضر ةباحصلا تناك امك ءايربكلاو ةمظعلاو هيزنتلا

 هتاذ ىف دمص درف دحأ دحاو ىلاعت هللا نأ ملعي نأ دبعلا ىلع :لاق مث .ةمآلا عامتجاو

 ىف ثودحالو ءهكلم ىف هل كيرشالو «هتافص ىف هل ريظن الو هتاذ ىف هل لثم ال «هتافصو
 تادوجوملا مويق هل رخآ الو دوجولا مئاد هئاقبل ةياهن الو همدقل ةيادب الو لاوز الو ءهتافص

 ةياغ الو هئايربكل ةياهن ال لامجلاو لالجلا تافصب اًموصوم لازي الو لزي مل هل عاطقنا ال

 الو دودحم رهوجب الو ىتاحور الو حورب الو ىتامسج الو مسجب سيل .هلالجو هتمظعل



 دعي 1١1٠١ تحسس سس سنس سب ا ىلازفلامامإلا لئاس ةعومجبم حج

 هزنم دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل دمص دحأ ءايشألا قلاخ وه لب ءرهاوجلا هلحت

 دبعلا ىلإ برقأ وهو دوجوم لك نم بيرق ىلاعت هنأو ناكملاو ةهجلاو لاّقتنالاو ةكرحلا نع

 قيلي بيرق وه لب ءضعب نم مهضعب قلخلا برقك سيل قلخلا نم هبرق .ديرولا لبح نم
 لا هب

 اي ديمو قارشلاب هل ينزف :لاقف كرقلا نع دمحور ناش هللا نقد ديلا لك

 دحأ ةيعمك سيل هتيعمو هبرق كلذك ئش هلثمك سيل هنأ امك «هتيعمو هبرقل ةيفيك الو قارتفاب
 .هيلع وه ام ىلع نآلا وهو ئش هعم نكي ملو ناك ىلاعت هنأو هبرقو

 لصف

 وهو ظفللا رهاظ هنع ْئبني ام ىلع شرعلا ىلع ءاوتسالا ىرجأ نم نأ :ملعا

 ىلع ممصملا مكح ىف ناك كلذ ىف ككشت نإو ميسجتلا مزتلا دقف .شرعلا ىلعرارقتسالا

 لهأ داقتعا وهو رهاظلا لوأت دّقف شرعلا ىلع رارقتسالا ةلاحتساب عطق نإو ءاّضيأ ميسجتلا

 دقف «لاقتنالاو ةكرحلا وهو ظفللا رهاظ هنع ئبني ام ىلع لوزنلا ىرجأ نم كلذكو .قحلا

 لهأ داقتعا وهو رهاظلا لوأت دقف لاقتنالاو ةكرحلا ةلاحتساب عطق نإو ءاضيأ ميسجتلا مزتلا

 .قحلا

 داقتعالا نم روظحم ىف عوقولا نم اًقوخ هباشتملا ليوأت نع ضارعإلا نأ :ملعاو

 ضعب ضيرعتو نيدلا لوصأ ىلإ تاهبشلا قيرطتو ماوعلا لالزتساو ماهيإلاو كشلا ىلإ رجي
 ةميلسلا ةحيحصلا ةديقعلا هذهو هدحو هلل دمحلاو نونظلا مجر ىلإ زيزعلا هللا باتك تايآ

 نيزو سفنلا سجاوهو ناطيشلا سواسو ءاليتسا نمو ةعدبلا نم ملس ميلس بلق بحاصل
 .ملعأ ىلاعت هللاو ركذلاب ىذغو عرولاب بذهو ىدهلاب ديأو ىوقتلاب

 رشع عبارلا بابلا
 ىلاعت هللا تامص نايب ىف

 رصبلاو عمسلاو ةردقلاو ةدارإلاو ملعلاو ةايحلا : ىهو ةعبس ةيتوبشثلا تافصلا

 ملعلاف ءتالامكلا عوبني اهنإف ةايحلا الإ قلعت اهل تافصلا هذه نم ةفص لكو «مالكلاو

 وه زئاجلاو ءهتافصو ىلاعت هللا تاذ وه بجاولاف ءليحتسمو زئاجو بجاو لكب قلعتي

 صيصخت اهقلعت ةدارإلاو ء.هدوجو نكمي ال ىذلا وه ليحتسملاو .«تانكمملا ميمج

 ةردقلاو ءهزربي نأ ديري ام ىلع دوجولا ىلإ مدعلا نم تانكمملا دحأ حيجرت صيصختلاو

 لصحي مل ملعلا قبس الولف ءدوجوم مادعإ وأ مودعم زاربإ وه ريثأتلاو ريثأت اهقلعت



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسرةعومجم تحسسيعيلللطم ١7 حج

 لكب قلعتي عمسلاو «ةردقلا ريثأت لصحي مل ةدارإلا صيصخت الولو «ةدارإلا صيصخت

 اهلك تافصلا هذهو .ملعلا هب قلعتي ام عيمجب قلعتي مالكلاو «ءثداح وأ ميدق عومسم

 ىلإو ءرصبلاو عمسلاو ملعلاك اًمشك هريغب قلعتي ام ىلإ ةمسقنم ىهو ىلاعت هللا تاذب' ةمئاق

 اهصخأو مالكلاو ملعلا :اًملعت اهمعأو «مالكلاك :ريثأت الو فشك ريغ نم هريغب قلعتي ام

 موهفم ىلع اًدئاز امصو وه سيلو دوجولا رارمتسا وه ءاقبلاو ءرصبلا ايطقوصمو عمسلا

 ديرم «ةردقب رداق .ملعب ملاع«ةايحب ىح ىلاعتو هناحبس قحلا نولوقي ةيرعشألاف «تاذلا

 مدلك ملكت صب ريع مس مكس ةدارإب
 هتاذب ريصب «هتاذب عيمس «هتاذب ديرم هتاذب رداق .هتاذب ىح هنأ :ةيردقلا بهذمو

 .أطخ وهو هتاذب ملكتم

 «هعبطي عبشم شيعلاو «هعبطب ورم ءاملاو ءاهعبطب ةقرحم رانلا نأ :ةيعئابطلا بهذمو

 .بابسألا عيمج هيلع سقو اهعبطب ةرثؤم بكاوكلاو كالفألاو

 .ملعأ هّللاو ءاهل رثأ ال بابسألا نأو ىلاعت هللا ةردق وه رثؤملا نأ قحلا لهأ بهذمو

 ةتباث ىهو تاذلا موهفم ىلع ةدئاز ناعم ةرعاشألا دنع عبسلا تافصلا نأ :ملعاو

 لاقو .اهنم ةجراخ الو تاذلا سفن تسيل اهنأ نايعألا توبث ىنعمو ءماكحألاو نايعألا

 اهنوك ىنعمو نايعألا ةمودعم ماكحألا ةتباث تافاضإو بسن اهنإ :نيققحملا نم مهريغ
 نأ ملعا :ةداسلا نم مهريغ لاقو .تاذلا موهفم ىلع ةدئاز تسيل اهنأ نايعألا ةموذعم

 نايعأ دوجوب كانه ةرثك ال ذإ ةذدحناو نيع ىلإ عجرت تافاضإو بسن تافصلاو ءامسألا

 تناك ولق .راظنلا ضعب نم ىلاعت هللاي هل ملعال نم معز امك .ةسدقملا تاذلا ىلع ةدتاز

 ال ئشلاف .هتيع ىه نوكت نأ ولخي الف اهل ًالولعم ناكل اهب الإ هلإ وه امو ةدئاز اًنايعأ

 فمر قلو نأ »قتع فحل لبنت ذل وعم ةوك ال هلؤلاو نوال أ وجل ةل ولمن ةوك
 دمحلاو اديج مهفاف «لاحم ةدئاز اًنايعأ تافصلاو ءامسألا نوكف لاحم هلإلا راقتفاو هراقتفا

 .هدحو هلل

 رشع سماخلابابلا
 امهريثأتو امهمكحو ءايرلاو صالخإلا ةقيقح نايي ىف

 .رجألا بلط صالخإو لمعلا صالخإ :ناصالخإ انئاملع دنع صالخإلا نأ :ملعا

 هتوعد ةباجإو هرمأ ميظعتو ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ةدارإ وهف :لمعلا صالخإ امأف
 هللا نود نم ىلإ برقتلا وهو .قافنلا صالخإلا اذه دضو حيحصلا داقتعالا هيلع ثعابلاو

 :صالخإلا اذه دضو ريخلا لمعب ةرخآلا عفن ةدارإ وهف :رجألا بلط صالخإ امأو .ىلاعت

 نأل «سانلا نم وأ ىلاعت هللا نم هدارأ ءاوس ةرخآلا لمعب ايندلا عفن ةدارإ وهو ءايرلا



 اا 17 حب ب سس سس سس سس ا ىلازقلامامإلا لئاسةعومجبب بح

 لعفلا لعجي لمعلا صالخإ نأ وهف :امهريثأت امأو «هنم دارملاب ال دارملاب ءايرلا ىف رابتعالا

 .رجألا رفاو ًالوبقم هلعجي رجألا بلط صالخإو ةبرق

 امأو ءهدر بجوي ءايرلاو ةبرق هنوك نع هجرخيو لمعلا طبحي هنإف :قافنلا امآو
 ةثالث ءاملعلا ضعب دنع لامعألا نأ ملعاف .بجيو عقي ةعاط ىأ ىفو صالخإلا عضوم

 هيف عقي ال مسقو ؛ةيلصألا ةرهاظلا ةدابعلا وهو اًعيمج ناصالخإ هيف 'غقي مسق :ماسقأ

 نإ :انخيش لاقو .ةدعلل ةذوخأملا تاحابملا وهو لمعلا صالخإ نود رجألا بلط صالخإ

 لمعلا صالخإ هيف عقي ةيلصألا تادابعلا نم ىلاعت هللا ريغ ىلإ فرصلا لمتحي لمع لك
 ناكف :رجألا بلط ىف صالخإلا امأو .لمعلا صالخإ اهيف عقي اهرثكأ ةنطابلا تادابعلاو

 .ءاير اًضيأ وهف ايندلا عفن ةنطابلا تادابعلاب ىلاعت هللا نع لماعلا دارأ اذِإ :لوقي انخيش

 .لفاونلا كلذكو «ءناصالخإلا ةنطابلا تادابعلا نم ريثك ىف عقي نأ اَذِإ دعبي الف :تلق

 عقي هنإف :ةدعلل ةذوخأملا تاحابملا امأو .اهيف عورشلا دنع اًعيمج ناصالخإلا اهيلع بجي

 ىه لب «ةبرق نوكت نأ اهفنب حلصت ال ىه ذإ لمعلا صالخإ نود رجألا بلط صالخإ
 هنراقي لعفلا عم نوكي لمعلا صالخإ نأ وهف :اهتقو امأو ءاهعضاوم اذهو ةبرقلا ىلع ةدع

 ربتعي امبر ءاملعلا ضعب دنعو .هنع رخأتي امبر رجالا بلط صالخإو ءهنع رخأتيو ةلاحم ال
 نكمي الو رمألا ىضقنا دقف ءايرو صالخإ ىلع لمعلا غرف اذإف ؛لمعلا نم غارفلا تقو هيف

 .ملعأ هللاو ءدعب هكاردتسا

 لصف
 ءايرلاو قافنلا :ءايشأ ةرشع نم لمعلا ىف ظفحتي نأ دبعلا ىلع بجي هنأ :ملعا

 ركذ مث .سانلا ةمالم فوخو نواهتلاو ةرسحلاو بجعلاو ةمادنلاو ىذألاو نملاو طيلختلاو

 لمعلا صالخإ قافنلا دضف «لمعلاب هرارضإو اهنم ةلصخ لك دض ىلاعت هللا همحر انخيش

 ميلست نملا دضو «ىوقتلا طيلختلا دضو ءرجألا بلط صالخإ ءايرلا دضو «ىلاعت هلل

 بجعلا دضو «سفنلا تيبثت ةمادنلا دضو ءلمعلا نيصحت ىذألا دضو ؛ىلاعت هلل لمعلا

 فوخ دضو .قيفوتلا ميظعت نواهتلا دضو ءريخلا مانتغا ةرسحلا دضو «ىلاعت هلل ةنملا ركذ

 .ىلاعت هللا ةيشخ سانلا ةمالم

 ةقدصلا ناطبحي ىذألاو نملاو ءهدر بجوي ءايرلاو لمعلا طيحي قافنلا نأ ملعا مث

 مهلوق ىف لمعلا طبحت اهنإف ةمادنلا امأو ءاهفاعضأ نابهذي خياشملا ضعب دنعو .تقولا ىف

 عطقب كيلعف .لمعلا ناففخي نواهتلاو ةرسحلاو لمعلا فاعضأ بهذي بجعلاو ءاعيمج

 . قيفوتلا هللابو ةرطخلا ةفوخملا ةبقعلا هذه



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجمب تبسط :[١ مج

 رشع سداسلابابلا
 ملّسو مهيلع هللا ىلص ءايبنألا ىلع رئاغصلازاجأ نم ىلع درل ىف

 :اًمشلا هباتك ىف ىلاعت هللا همحر ضايع ىضاقلا لاق

 ءاهقفلا نم مّلسو مهيلع هللا ىَّلص ءايبنألا ىلع رئاغصلل نيزوجملا نأ :ملعا
 اومزتلا نإ ثيدحلاو نآرقلا نم ةريثك رهاوظب كلذ ىلع اوجتحا نيملكتملاو نيثدحملاو

 ام لكو فيكف ءملسم هب لوقي ال ام عامجإلا قرخو رئابكلا زيوجت ىلإ مهب تضفأ اهرهاوظ
 ليواقأ تءاجو هاضتقم ىف تاللامتحالا تلباقتو هانعم ىف نورسفملا فلتخا ام هب اوجتحا

 اميف فالخلا ناكو اًعامجإ مهبهذم نكي مل اذإف . كلذ نم هومزتلا ام فالخب فلسلا ءاهقف

 ام ىلإ ريصملاو هكرت بجو هريغ ةحصو مهلوق أطخ ىلع ةلالدلا تماقو اًيدق هب اوجتحا
 .ملعأ ىلاعت هللاو ء.حص

 ىبنلا قوقح نم مانألا ىلع بجي اميف لصف
 مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع

 ةداهش كلذب بلقلا قيدصت ةقباطمو هلاق امو هب ءاج ام لك ىف هقيدصت :اهلوأ
 كلذكو «هنع ىهن وأ هب رمأ ام عيمج ىف هعابتاو ةفاك سانلا ىلإ هللا لوسر هنأ ناسللا

 . هيَع هب ءاج امم هنأل «ءبجاو كلذ لك هيلع ةالصلاو هربو هريقوتو هتحصانمو هتبحم

 لصي الف هنم هتيافكو ناطيشلا نم ُهْلَت ىبنلا ةمصع ىلع ةعمتجم ةمألا نأ :ملعاو

 نع هتمصع اذكو ؛سواسولا نم ءىشي هنطاب ىلإ الو ىذألا عاونأ نم ئشب هرهاظ ىلإ

 ةوبنلا دعب ةلمج هلك كلذ نم ئشب ملعلا ىفانت ةلاح ىلع هنوك وأ هتافصو ىلاعت هللاب لهجلا

 رع هبر نع هادأو عرشلا رومأ نم هررق امم ءىشب الر .ًالقنو اًعمس اهلبتو اعامجإو ًالقع

 هللا هأبن ذنم لوقلا فلخو بذكلا نم هتمصع اذكو .اعرشو ًالقعو اعطق ىحولا نم لجو

 ههيزنتو ةزجعملل هتضقانمل اعامجإو ًالقع هيلع هتلاحتساو دصق ريغ وأ اًدصق هلسرأو ىلاعت

 تاهوركملا ةيبالمو رئاغصلا نعو اعامجإ رئايكلا نع ههيزنت اذكو ءاعطق ةوبنلا لبق هنع

 اهب ةناعتسالاو اهتحابإ نييبت دصق ىلع الإ تاحابملا لوانت نع ةفيرشلا هتمه هيزنت لب ءاقيقحت

 «لزهو دجو ءبضغو ىضر نم هتالاح عيمج ىف هتمصع اذكو .ءلجو زع هبر ةعاط ىلع
 لاوقألاو رابخألا ىف هيلع طلغلاو ةلفغلاو ءنايستلاو وهسلا ةلاحتسا اذكو ءضرمو ةحصو

 رقي ال نأ طرشب ةيغالبلا لاعفألا ىف هيلع وهسلا زاوجو ةزجعملا هتضقانمل ااعامجإ ةيغالبلا

 اميف هل عابتالاو مكحلا ةفرعم نم نايسنلا ةدئاف رهظتل روفلا ىلع هيلع هبني لب ؛هيلع



 حاا و تعش ىلازفقلاامإلا لئاسرةعومحب حج

 قديفلا ىلع# ةزجعملا مايقل ةيغالبلا لاوقألاو ةيغالبلا لاعفألا ىف وهسلا نيب اوقرفو .هعرشي

 ةزجعملل ضقانم ريغف :لاعفألا ىف وهسلا امأو .ةزجعملا ضقاني كلذ ةفلاخمو لوقلا ىف

 ؛عرش ريرقتو .ملع ةدافإ ببس هثيَع هتح ىف انه نايسنلا ةلاح لب معن ؛ «ةوبنلا ىف حدلق الو

 :نضقنلا تابت نع هديت ةلالا لهوا نسأل قبلا ىتكلو سنا كنبل إد: قف لاف امك

 ماكحألا نايب الو غالبلا هقيرط سيل ام امأو .ةمعنلا ىف هيلع مامتو غيلبتلا "يف ةدايز وه لب

 ةيفوصلا ةعامج هيلإ بهذ ىذلاف .هبلق راكذأو هنيد رومأ نم صتخي امو ُهتيَكهلاعفأ نم
 زاجأو .ةلمج هيف هيلع تارتفلاو تالفغلاو نايسنلاو وهسلا ةلاحتسا بولقلا ملع باحصأو

 ةاناعمو قلخلا ةاساقمو ةمألا ةسايس نم هفلك امب كلذو ةمألا ءاملع تاقبط نم رثكألا كلذ

 لحب ىلع لي (لاتيمتالا الو. ناركتلا ليست قلع نشل كلو ءادعألا ةظشالمو زفألا

 : هنود زسعم :نضفاثو وأ هتترع هرم طخب نش * اذه ىف سيلو رودنلا

 ققحتيل هع ىبلا مسجرهاظ ىلع عاجوألاو مالآلا نايرط زوجي هنأ :ملعاو

 سنألاو لجو رع هبر ةدهاشمب هقلعتل ُهتَي هنطاب ىلإ كلذ نم ئش لصي ال نكلو .هتيرشب

 قح ىف ريصملاك ةكئالملاو ءايبنألا عيمج قح ىف انركذ ام عيمج ىف ريصملا نأ ملعا مث هب

 هيلع مرحي امو هنت ىبنلا ىلع بجي ام نايب ىف لصف
 هريغ نود لئاضفلا نم هب صخامو هل حابي امو

 رييختو ةرواشملاو ةيحضاأألاو ىحضلاو رتولاو دجهتلا وهف هيلع بجي ام امأف

 .ركنملا رييغتو اورثك نإو ودعلا ةرياصمو كاوسلاو تاجوزلا

 ام ىلإ هينيع دمو ةاكزلاو ةقدصلاو رعشلاو طخلا وهف :هريغ نود هيلع مرحي ام امأو

 لكأو ؛ةبغارلا قالط ىفو ةهراكملا ةجوزلا كسمو .«برحلا ىف ةعداخملاو ؛هريغ هب عتم

 حاكنو ؛ميرحتلا ال ةيهاركلا حصألاو .فالخ هيفو اًنكتم لكألاو «لصبلاو موثلاو ثاركلا

 هنأ حلصألاو .هيف فالخ ىلع نيدملا ىلع ةالصلاو ءاهريغو ةملسملا ةمألاو ةيباتكلا ةرحلا

 .لاتقلا لبق برحلا ةمأل هعزنو .كلذ دعب ىَلص
 سمخو امهل اًضيأ هلوبقو هتداهشو هعرفلو هسفنل همكح وهف :ُهَّّيهل حابي ام امأو

 حصيو ءاش نمل رهم الب حاكتلا هلو ءاهقالط اهجوز مزل اهدارأ نمو مئانغلا لحو سمخلا

 تاوم نم ءاش ام ىيحيو هلذب رطضملا مزليو جاتحملا ماعط هذحخأ زوجيو «ةبهلا ظفلب هحاكن

 الو مونلاب هءوضو ضقتني الو ءءوسب هدصاق عفد هرطاخ ىلع بجيو ادبأ هملعب ىضتقيو

 الو ىلو الب هحاكن دقعيو .هتباجإ ةيلخلا مزليو هلام ثروي الو ءحصألا ىلع سمللاب



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم سس ١ 0 دحح

 هحاكن حصيو مارحإلا ىف حاكتلا هلو ء.حصألا ىف عست ىلعو عبرأ ىلع ةدايزلا هلو ءدوهش

 .ءاش نممو هسفن نم

 هريغ ىلع مارح نهنع تام ىتاللا هجاوزأ نأ :وهف لئاضفلا نم هب صخ ام امأو

 خسان ُهّلِفَع هعرشو «نينمؤملا تاهمأ نهو .حصألا ىف لوخدلا دعب نهقراف يتاللا اذكو .اًمطق

 وهو فيرحتلاو ليدبتلا نم ملاسلا رمتسملا زجعملا هباتكو ءدبألا ءاضقنا ىلإ رمتسي هلبق امل

 تاعافش ةسمخ ىطعأو ءاروهظو ًدجسم ضرألا هل تلعجو «هدابع ىلع ىلاعت هللا ةجح

 ىلع عمتجت الو ةمأ ريخ هتمأو .ةنجلا باب عرقي نم لوأ وهو ءىمظعلا ةعافشلاب صخو

 موي ةكئالملاك هتمأ فصنو «ضدررألا هيلع قشنت نم لوأو .عفشم عفاش لوأ وهو. ءلالض

 ىري امك هئارو نم ىريو ءاهنب ىفقشتسيو اهب كريتي حصألا ىلنع ةرهاط هتالضفو .ةمايقلا

 ىف هتالصك هرجأ ىف اًدعاق لفنلا ىف هتالصو ءهترجح ءارو نم هتادانم لحي الو ءهمامأ

 .ملكلا عماوج ىطعأو. ؛همساب هؤادن زوجي الو ءفوقولا

 لصف

 ةمألا تعمتجاو ؛هيذؤم نعلو نآرقلا ىف هتِيَعىبنلا ىذأ مرح دق ىلاعت هللا نأ :ملعا

 بس هقح وه ام امأو اضيرعت وأ ناك احيرصت: نيملسملا نم هباسو هيصقتنم:لتق ىلع

 . صقنوأ

 نم ةلصخ وأ هنيد وأ هقّلخ وأ هقلخ ىف اًصقن هب قحلأ وأ هباع وأ هّبس نم نأ :ملعاف

 ريغصتلا: وأ هيلع ءارزإلا وأ هل بسلا قيرظ ىلع ئّشب ههبش وأ هب ضرع وأ هبسن وأ هلاصخ

 وأ هيلع ةنحملاو ءالتنالا نم ىرج امب هريغ نم مكح اذكو .لتقي هباسو هل' باس وهف هناسلب
 ندل نم ءاملعلا نم عامجإب هلك اذكهو يلع ةزئاجلا ةيرشبلا ضراوعلا ضعبب هضمغ

 .نآلا ىلإ ةباحصلا

 هللا لوسر بس نم نأ ىلع ملعلا لهأ ماوع عمجأ :ىلاعت هللا همحر ربذنملا نبا لاق

 ىضتقم وهو ىعفاشلا بهذمو قاحسإو دمحأو ثيللاو كلام كلذب لاق نممو .لتقي هع

 وبأت لاق هلثمبو «ءالؤه دنع هتبوت ليقت الف مهنعو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ بهذم

 هللاو «ةدر ىه :اولاق مهنكل ملسملا ىف ىعازوألاو ةفوكلا لهأو ىروثلاو هباحصأو ةفينح

 . ملعأ



 دا ض3 تتح سس سبح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم حج

 رشع عباسلا بابلا
 هرهقو ناطيشلا ةيراحمو اهماسقأو رطاوخلا ةفرعم ىف
 مثالوأ هنم ىلاعت هللاب ذيعتسي نأو.هرش عفد ىفريبدتلاو

 ءايشأ ةثالثب هيراحي
 .هتاعداخمو هليحو هدئاكم فرعت نأ :اهدحأ

 .اهب كبلق قلعت الق هتوعدب هفختت نأ :ىناثلاو

 بنج ىف ىلاعت هللا ركذ نإ «كناسلو كبلقي ىلاعت هللا ركذ ميدت نأ :ثلاثلاو

 رطاوخلا ةفرعمب كل نييتسي هنإف هدئاكم ةفرعم امأف «مدآ نبا بنج ىف ةلكألاك ناطيشلا

 ةعبرأ اهتتكل «ئش لك قلاخ وه ذإ ىلاعت هللا نم .بلقلا ىف اهعيمج ثودحو كرتلا وأ

 مسقو ءطقف رطاخلا هل لاقيف ءادتيا ديعلا بلق ىف ىلاعت هللا هثدحي اهنم مسقف :ماسقأأ

 بسنيف ناطيشلا ةووعد بقع هثدحي مسقو «سفنلا وه هل لاقيف ناسنإلا عبطل اًقفاوم هثدحي
 نم ىذلا رطاخلا نأ منلعا مث «ماهلإلا هل لاقيو هللا هثدحي مسقو ءساوسولا هل لاقيو هيلإ

 رطاخلاو ءاناحتما اًرش قوكي دقو .ةجحلل اًمازلإو اًماركإ ريخ نوكي دق ءادتيا ىلاعت هللا لبق
 فلل ل[ لضرب ال يقر تنضات وهاذإ رفعي )نوكيا عييلللا ليقف نعت موكب قذلا
 هنم ًاركم ريخلاب نوكي امبرو ءاوغإ رشب الإ نوكي ال ناطيشلا لبق نم نوكي ىذلا رطاخلاو

 ريخلاب نوكي دقو رشلاب الإ نوكي ال سفنلا ىوه لبق نم نوكي ىذلا رطاخلاو ءاجاردتساو

 .اهنعاوتأ هذهف هتاذل ال

 .::لوصف ةثالث ىلإ جاتحم كنأ ملعا مث

 رطاخ قرعت نأ .تدزأ اذإ نيعمجنأ مههنع هللا ىضر .ءاملعلا لاق :لوألا لصفلا امأف

 :هلاح .كلل نيب ةثالثلا نييزاوملا دحلأب هتزف امهنيب .قرفتو رشلا رطاخ نم ريخلا

 امإ دضلاب ناك إو ريخ وهف هسنج قفاو نإف عرشلا ىلع هضرعت نأ وه :لوألاف
 ءادتقالا ىلع هّضرعاف ءنازيملا اذهب .كل نيبي مل نإف .رش وهف ةهبشب وأ ةصخرب

 «نازيملا اذهب كل نيبي مل نإو رش وهف الإو ريخ وهف مهؤادتقا هيف ناك نإف «نيحلاصلاب

 هللا ىلإ ءاجر ليم ال عبط ليم ن.سفنلا هيلإ ليت امم ناك نإف «تروهلاو سفنلا ىلع هضرعاف

 .رش وهف ىلاعت
 نم وأ ناطيشلا نبق نم .ءادتنا رش رطاخ نيب قرفت نأ تدرأ ااذإ : ىتاثلا لصفلا امأو

 :هجوأ ةثالث هيف رزظناف «ىلاعت هللا نم وأ سفنلا لبق



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسل ٠*8ي8ي8يسس+س سس ا ٠١ غم دمع

 نم وأ ىلاعت هللا نم وهف ةدحاو ةلاح ىلع اًممصم اًبتار اّنباث هتدجو نإ :اهدحأ

 .ناطيشلا نم وهف اًبرطضم اًددرتم هتدجو نإو «سفنلا ىوه
 نكي مل نإو «كل ةبوقع ىلاعت هللا نم وهف هتثدحأ بتذ بقع هتدجو نإ :اًيناثو

 .ناطيشلا نم وهف كنم ناك بنذ بقع

 ىوه نم وهف لوزي الو ىلاعت هللا ركذ نم لقي الو فعضي ال هتدجو نإ :اهتلاثو

 .ناطيشلا نم وهف هللا ركذ نم فعضي هتدجو نإو «سفنلا
 نم وأ ىلاعت هللا نم نوكي ريخ رطاخ نيب قرفت نأ تدرأ اذإ :ثلاثلا لصفلا امأو

 :هجوأ ةثالث نم كلذ ىف رظناف كلملا

 وهف اًددرتم ناك نإو «ىلاعت هللا نم وهف ةدحاو ةلاح ىلع اممصم ناك نإ :اهدحأ

 . حصان ةلزنمب وه ذإ كلملا نم

 .كلملا نم وهف الإو «ىلاعت هللا نم وهف ةعاطو كنم داهتجا بقع ناك نإ : ىنائلاو

 ىف ناك نإو ىلاعت هللا نم وهف ةئطابلا لامعألاو لوصألا ىف ناك نإ :ثلاثلاو

 نطاب ةفرعم ىلإ هل ليبس ال كلملا ذإ .رثكألا ىف كلملا نم وهف ةرهاظلا لامعألاو عورفلا

 رش ىلإ اجاردتسا ناطيشلا لبق نم نوكي ىذلا ريخلا رطاخ امأو «مهرثكأ لوق ىف دبعلا

 عم ال طاشن عم كبلقب رطخ ىذلا لعفلا كلذ ىف كسفن تدجو نإف رظناف ءهيلع وبري
 «ةريصب عم ال ةبقاعلا ىمع عمو .فوخ عم ال نمأ عمو ءنأت عم ال ةلجع عمو. ةيشخ

 ىلاعت هللا نم هنأ ملعاف كلذ دض ىلع كسفن تدجو نإو «هبنتجاف ناطيشلا نم هنأ ملعاف

 طشني باوث ركذو ةريصب ريغ نم لعفلل ناسنإلا ىف ةفخ طاشنلا ناكو انأ تلق كلملا نم وأ

 نوكي نأ لمتحيف :فوخلا امأو ؛ةدودعم عضاوم ىف الإ دومحمف : ىنأتلا امأو . كلذ ىف

 .هايإ ىلاعت هللا لوبقو هقح ىلع هئادأو همامتإ ىف

 ةيؤرل نوكي نأ لمتحيو ءريخو دشر هنأ نقيتتو رصبتت نأبف :ةبقاعلا ةراضب امأو
 نم اهنإف اهعراف اهتفرعم كتمزل ىتلا ةثالثلا لوصفلا هذهف .هئاجرو ىبقعلا ىف باوثلا

 .ةيادهلا ىلو وهو قيفوتلا هللابو ءرمألا اذه ىف ةفيرشلا رارسألاو ةفيطللا مولعلا

 رشع نماثلابابلا
 ةفآنورشع ىهو ناسللا تافآ ىنعم نايب ىف

 ءارملا مث «لطابلا ىف ضوخلا مث «مالكلا لوضف مث ؛ىنعي ال امين مالكلا :اهلوأ
 مث ءرعشلا مث «نعللا مث بسلاو شحفلا مثءمالكلا ىف رعقتلا مث «ةموصخلا مث :ةلداجملاو

 ىف بذكلا مث .بذاكلا دعولا مث ءريغلا رس ءاشفإ مث «ءازهتسالاو ةيرخسلا مث «حازملا



 د 1١15 ةيبسبسسع سم٠ بسس ىلازقلاهامإلا لئاسرةعومجب بج

 ءمالكلا ىوحف ىف أطخلا مث ءحدملا مث «نيناسللا وذ مث ةميمنلاو ةبيغلا مث «نيميلاو لوقلا

 :ىنعي ال اميق مالكلا دح امأف .ىلاعت هللا تافص نم مهمهف هغلبي ال امع ماوعلا لاؤس مث

 :مالكلا لوصف امأو .لآم الو لاح ىف ررضتي ملو مثأي مل هنع تكس ول امب ملكتي نأ وهف

 .ىنغي اميف ةجاحلا ردق ىلع ةدايزلا وهف

 سلاجمو عاقولا .لاوحأ ةياكحك ىصاعملا ىف مالكلا وهف :لطابلا ىف ضوخلا امأو

 ةباحصلا نيب ىرج ام ةياكح اذكو .ءاوهألا لهأ بهاذم ةياكحكو ةملظلا ربجتو رومخلا

 ىلع ضارتعالا وهف :ءارملا امأو .مهضعيب صاقنتسالا هجو ىلع نيعمجأ مهنع هللا ىضر

 بهاذملاب قلعتي ءارم وهق : ةلداجملا امأو .هب هدذصق وأ هانعم وأ هظفل ىف للخ راهظإب ريغلا

 جزمو ءانيإلا دصق ىلع ددللا راهظإب مالكلا ىف جاحجل ىهف :ةموصخلا امأو .اهريرقتو

 فلكت وهف :مالكلا ىق رقعتلا امأو .ةجحلا رصن ىف اهيلإ جاتحي ال ةيذؤم تاملكب ةموصخلا

 .ةحيرصلا تارابعلاب ةحبقتسللا رومألا نع ريبعتلا وهف :شحملا امأو .قدشتلاب ةحاصفلا

 وه نعللا نآل هنع ىهنم كلذ لكو ناستإل وأ ناويحل وأ دامجل نوكيام وهف :نعللا امأو

 تافصلاو ىلاعت هللا نع هدعبت ةقصب فصتي نم ىلع الإ نعللا زوجي الو هللا نع داعبإلا
 امأف . ةثالثلا هذه نم فنص لك نعل زوجيف قسفلاو ةعدبلاو رفكلا :ةثالث نعلل ةيضتتقملا

 نوعرفك رفكلا ىلع هتوم ملع نم ىلع الإ زوجي الف فانصألا هذه نم هنيعب صخش نعل
 حيبق هحيبقو نسح هنسحف :رعشلا امأو مالسإلا ىلع هتوم لامتحال بهل ىبأو لهج ىبأو

 :ةيرخسلا امأو . ىدأ الو هيف بذك ال ريسي نع الإ هنع ىهنم وهف :جازملا امأو .مالكلاك

 .الف الإو مرح اًيذؤم ناك امهمو هنم كحضلا هجو ىلع ضئاتقنلاو مولعلا ىلع هيبنتلا ىهف

 دعولا امأو .مول وهف راوضإ هيف نكي مل نإو رارضإ هيف ناك نإ مارح وهف :رسلا ءاشفإ امأو
 فلخأ اذإ فلخلا ىلع اًمّراع دعولا لاح .ناك اذإ هنأ كلذو قاغفنلا تامالع نم وهف :بذاكلا

 «قافنب سيل ءكلذف ءافولا نم هعنم رذع هل أرطو ءافولا ىلع مع نم امأو .رذع ريغ نم

 نم وهف :نيميلاو .لوقلا ىف بّدكلا امأو .اًعضيأ قاقنلا ةروص نم زرحتي نأ ىغيتي نكلو

 :لكق دصاقملا ىلإ ةليسو مالكلا نأ ملعاف :بذكلا نم هيف صخر ام امأو .بونذلا حئابق

 نكمأ نإو مارح هيف بذكلاف ءكاعيمج بّذدكلاو قدصلاب هيلإ لسوتلا نكي دومحم دوصقم
 اًبجاو دوصقتملا كلذ قيصحت ناك نإو « حابم هيف بذكلافق قدصلا نود بذكلاب هيلإ لسوتلا

 ام الإ ةمآلا عامجإو :ةنللاو هباتكلاب ةمرحم اهتأ ملعأف :ةيبغلا مكح امأو ىفطباض اذهف

 هغلب ول ههرككي امت هيق ام هتيبنغ لاح ىف ملسملا كاخأ ركذت نأ وهق :اهدح امأو .اهنم ىنثتسي

 وأ هبسكم وأ هسيلم وأ هقلخ وأ هتقلخت وأ هلعف وأ هلوق وأ هايند وأ هنيد ىف صقنب هركذ ءاوسو

 ءاعإلاو ةراشإلاو زمرلاو زمغلاو لعفلاو لوقلا كلذ ىف ءاوسو «هتباد وأ هراد وأ هبت

 . مارح كلذ لكف ءةياتكلاو ىضيرعتلاو



 تح- ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسلطحسسعبيبسلل سمع ا ١١١ دج

 لهأب صتخي ام :اهنمو «ةماعلاب صتخي ام :اهنمف «ةبيغلا ىلع ةثعابلا بابسألا امأو

 ةقفاومو دسحلاو دقحلاو بضغلا وهف ةماعلاب صتخي ام امأف .ءاملعلا نم ةصاخلاو نيدلا

 ةدارإو ريغلا ىلع عفرتلاو ةاهابملاو عنصتلاو راقحتسالاو ةناهتسالاو بعللاو لزهلا ىف ءاقفرلا

 حقتسي نأ ىشخي نم لاح حيبقتب ةردابملاو هلعف نم ىلإ هبسني هيلإ بيبن بيغ نم ؤربتلا
 . مشتحم وأ ريبك دنع هلاح

 لعاف ىلع ىلاعت هلل بضخلا وهف :ءاملعلا نم ةصاخلاو نيدلا لهأب صتخيام امأو

 نأل ءاهافخأو بابسآألا ضمغأ نم هذهف .ةمحرلاو هيلع ةقفشلاو هلعف نم بجعتلاو ركنملا

 ارذع تناك ىلاعت هلل تناك اذإ ليختلاو بضغلا نأ ءاملعلا نم ةلهجلل ليخي ناطيشلا

 .ةبيغلاب مسالا ركذ ىف اهنع ةجردنم ال ةصوصخم تاجاح ةبيغلاب مسالا ركذ ىف اصخرم

 ةحيصنلاو ريذحتلاو ركتملا ةلازإ ىلع ةناعتسالاو ءاتفتسالاو ماكحلا ىلإ ملظتلا ىهو

 . ةرورضلل ةبيغلا نم عرشلا ىف ةانثتسملا ىه رومأ ةثالث هذهف . بقللاب فيرعتلاو

 ملسملا كيخأ ةبيغب ىلاعت هللا طخسل ضرعتم كنأ ملعت نأ وهف :اهضرم ةجلاعم امأو

 . هتبغتسا نم فئاحص ىلإ اهلقنب كتانسحلا طبحمو
 هتبغتسا نم لالحتساو مزعلاو عالقإلاو مدنلاو ملعلا ىهف :اهنم ةبوتلا ناكرأ امأو

 .هل وعدتف كيلع رذعتي نأ الإ هب هتبتغا ام ركذب
 :اهدح امأو .ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلاب ةمرحم اهنأ ملعاف :ةميمنلا مكح امأو

 وأ هنع لوقثملا ههرك ءاوسو .داسفإلا دصق ىلع ضعب ىلإ سانلا ضعب مالك لقن وهف

 لوقنملا ىلإ ببحتلا وأ هنع لوقنملاب ءوسلا ةدارإ امإ وهف :اهيبس امأو .امهريغ وأ هيلإ لوقنملا
 نم اًرذح اهنع كناسل فكت نأ وهف :اهضرم ةجللاعم امأو .لطابلا ىف ضوخلاو هيلإ

 .اهررض

 نم ىلع بجي اذام امأو .مزعلاو عالقإلاو مدنلاو ملعلا ىهف :اهنم ةبوتلا ناكرأ امأو

 ياهلا نق ضن ةأ زر فايع ناو ةف عمال نإ طرت ووتمأ ةعبب ويف يدك دبلا ضلت
 ال نأو «هيلع مني ال نأو «ىلاعت هللا هضغبي نم ضغب بجيو «ىلاعت هللا دنع ضيغب هنأل

 .نظلا ئسي ال نأو «هنع لوقنملا نع سسجتي

 ململا كيخأ ىلع مكحت نأ هدحو .لوقلا ءوسك مارح ملسملاب نظلا ءوس نأ ملعاو

 ىلع ضعب ىلإ مهضعب نيداعتملا مالك لقني ىذلا وهف :نيناسللا وذ امأو .هملعت ال امب ءوسلاب
 وأ ةوادعلا نم هيلع وه ام امهنم دحاو لكل نسح نكلو اًمالك لقني مل نإف ءداسفإلا ةهج

 جرخ اذإ ناكو ءامهدحأ ىلع ىنثأ وأ امهتاداعم ىف امهيلع ىنثأ وأ هرصني نأب امهالك دعو

 قحم لا ىلع ىنثي وأ تكسي نأ هل ىغبني لب ؛هلك كلذ ىف نيناسل وذ وهف هما هدنع نم



 - 1١١١ تصب سس سس يس ىلازقلاهامإلالئاسةعووجبم لح

 هيفو ءعضاوملا ضعب ىف هنع ىهنم وهف : حدملا امأو .هودع دنعو هتبيغو هروضح ىف امهنم
 .حداملا ىف ىتلا امأف .حودمملا ىف نانئاو حداملا ىف عبرأ تافآ تس

 .بذكلا ىلإ ىهتني ىتح حدملا ىف طرفي دق هنأ :ىلوألاف '

 دق هنأ وأ ؛كلذك نوكي ال دقو بحلل رهظم حدملاب هنإف ءايرلا هلخدي دق هنأ :اهيناثو

 .اًقفانم اًيئارم هب ريصيف هلوقي ام عيمجل ادقتعم نوكي ال
 اذهو ىلاعت هللا هكزي مل نم اًيكزم اًيذاك نوكيف هققحتي ال ام لوقي دق هنأ :اهثلاثو

 . كاله

 ىلاعت هللا نأل زئاج ريغ كلذو قساف وأ ملاظ وهو حودمملا حرفي دق هنأ :اهعبارو

 :نيهجو نم حدملاب هرضيف حودمملا امأو ءقسافلا حدم اذإ بضغي

 .ناكلهم امهو اًيجعو ربك هيف ثدحي هنأ :امهدحأ

 رمأل هرمشت لقو هسفن نع ىضرو ردت ةبر جرف ريخلاب هيلع ىنثأ اذإ هنأ :ىناثلاو
 هذه نع حدملا ملس نإف «كبحاص قنع َتْعَطَق * : : هع هللا لوسر لاق اذهلو .هترخآ

 ىلع هتيم هللا لوسر ىنثأ كلذلو .هيلإ اًبودنم ناك امبر لب ءسأب هب نكي مل تافآلا

 نلاَعلا ناميإب رثكب ىبأ ناميإ نزو وَلا : نا يح نويجا ميل هلا ىضر ةباحصلا

 درع هلك رد الع نلف هيرو ءاك ىاذ .«رّمعاي َتْدَعِل ْثَعَبَأ مَل ولا :لاقو .«حجرل
 ناسنإلا حدم لب ءاًباجعإو ربك كلذ امهثروي نأ نم ةبتر لجأ اناكو ةريصبو قدص

 لاق امك .اًباجعإو ربك كلذ هثروي مل امم نوكي نأ الإ رخافتلاو ربكلا نم هيف امل حيبق

 ءادنلا نياثلا ةلؤقم انك راسم ةلوقأ كحل أ: اخف ال و مدآ دّلو ديس اَنأ» : هلع
 ىلع اًمدقم هنوكب ال هبرقبو ىلاعت هللاب ناك امنإ هِي هراختفا نأ كلذو مهسفنأ ىلع

 :مالكلا ىوحف ىف أطخلا قئاقد نع ةلفغلا امأو«مالسلاو هالصلا هيلع مدآ دلو نم هريغ

 ىهن امث كلذ وحن وأ امرك بنعلل لوقي وأءاذكو اذك وع ام رطم :لوقي نأ لثم وهف

 لثم وهف ىلاعت هللا تافص نم مهمهف هغلبي ال امع ماوعلا لاؤس امأو .ظافلألا نم هنع
 وأ ةثداح ىه له فورحلا نع وأ همالك نع وأ ىلاعت هللا تافص ضعب نع لأي نأ

 لطابلاب حلا مهيلع سبتلي الثل هنع مهمهف مدعل هنع مهلاؤس مومذم كلذ لكف ةميدق

 .ملعأ ىلاعت هللاو

 عسانلابابلا

 هظفحو نطبلا نايب ىف
 كيلعف ءرشو ريخخ نم ءاضعأللا ىف رومألا جيهت هنمو ندعملا هنأل ىظفحو نطبلا 0



 تحح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم سسسسسسلللللللللللطع 107١ حج

 ىلاعت هللا ةدابع ىق ةمه كل تتاك نإ لوضف نع مث ةهيشلا نع اذكو .مارحلا نع هتنايصب

 -رومأ ةثالثل اهنع ظفحتلا كمّرلي امنإق :ةهبشلا وأ مارحلا امأف

 منهج ران نم ارذح :لوألا

 ىلاعت هللا ةمدخ حلصي ال َدإ ةدايعلل قفوي ال دورطم ةهبشلاو مارحلا لكآ نأ :ىناثلاو

 سم نم ثدحللاو هتبب لوخد نم بتحلا ىلاعت هللا متم دق سيلأ :تلق  رهاط يلق لك الإ

 ىلإ وعدي ىتم ةهبشلاو مارحلا رقق ىق سمغنم وه نمب فيكف ؟حابم رثأ امهنأ عم هباتك
 . (كلذ نوكي الف الك) فيرشلا هركذو ىلاعت هللا ةمدخ

 هيلع دودرم وهف ريخ لعف هل ىقتا نإو .عورحم ةهيشلاو مارحلا لكآ نأ :تلاثلاو

 .دكلاو ءاتعلا الإ هنم هل سيلو

 هنوك تنقيت ام نأ امهدح ىف ىلوألا نأ ملعاف :امهدحو ةهيشلاو مارحلا مكح امأو

 ناترامألا هيف تواست ام امأو. مارح وهف كتظ ىلع بلغوأ عرشلا ىف هتع اًيهنم ريغلل اكلم

 متح ضحم مارح وه ىذلا نم عانتمالا مث لالح هنأ هبشيو مارح هنأ ةهبشب ةهبش وهف
 ىف لصألا: وه ام ملعاف :همكح امأو .عروو ىوقت ةهيش ومع ىذلل نم عانتمالاو «بجاو

 عرولا مكح :ىناثلاو .هرهاظو عرشلا مكح :امهدحأ :نيئيش انه نأ وهو «باتكلا اذه

 هنأ كلل نيبتي نأ الإ لأست الو «حالص هرهاظ نم هللا كاتآ ام ذخأت نأ عرشلا مكحف .هقحو

 ثحبلا ةياغ هتع ثحبت ىتح اًئيش دحأ نم ذعأت ال نأ عرولا مكحو «هئيعب مارح وأ بصغ

 .هدنرتف الإو لاحب ةهبش ال نأ نقيتتف

 اًضيأ عرشلا نم عرولا نأ ملعاف .همكحو عرشلا فلاخي عرولا ناكف :تلق نإف

 .طوحألا لضقألا مكحو زاومجلا مكح نامكح عرشلل نكلو «لصألا ىف دحاو امهالكو
 .ملعأ ىلاعت هّللاو عرولا هل لوقن طوحآلا لضفألاو عرشلا مكح- هل لوقن زئاجلاف

 :ماسقأ ةلمجلا ىف حابملا لاوجحأ نأ ملعاف :لالخلا لؤيضف:دح امأو

 هلعف رهاظ ىلع بجوتسي اذهف اًيئارم ارئاكم (رخافم دبعلا ذخأي نأ :لوآلا مسقلا

 .هدصق نمل ديعولا عقو دقو: ةيصعم هنم دصقلا كلذ نأل ءراتلا بلذع هنطاب ىلعو موللا

 سبحلا بجوي ئش هنم كلذف ريغ ال هفن ةوهشل لالحلا ذخأي نأ :ىناثلا مسقلا

 بابلو

 هبر ةدابع ىلع هب نيعتسي ردق رذعلا لاح ىِفن لالحلا نم ذحخأي نأ :ثلاثلا مسقلا

 لب باتع الو هيلع باسح الو ءبدأو ةنسح هنم كلذف هيلع رصتقيو ىلاعتو هناحبس

 . ملعأ ىلاعت هللاو «جدملاوب رجألا هب بجوتسي



 نورشعلابابلا
 هتاعداخمو ناطيشلا ليح ةفرعم نايب ىف

 نبا عم ناطيشلا نم تاعداخملاو ليحلا ةفرعم امأ :هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر لاق

 :هجوأ ةعبس نم ىهف ثاعاطلا ىف مدآ

 هنم هللا هملس نإف فيوستلاب هرمأ هنم هللا همصع نإف . تاعاطلا نع هاهني هنأ :اهدحأ

 هيلع لخدأ هنم ىلاعت هللا هظفح نإف ةاءارم لمعلا مامتإب هرمأ هنم هللا هان نإف ةلجعلاب هرمأ

 ىلاعت هللا نإ :هل لاقو رسلا ىف داهتجالاب هرمأ هيلع ىلاعت هللا هنم ىأر نإف ءبجعلا

 ىف هعطي مل نإف ءهنم اجن ىلاعت هللا ملعب ىفتكا نإف ءايرلا نايرج كلذب ديري كيلع هرهظيس

 اًديعس تقلخخ نإ كنأآل لمعلا اذه ىلإ كل ةجاح ال هل لاقو هنع زجعو هلك كلذ نم ْئش

 لاقو ءهنم ىلاعت هللا همصع نإف ءهلعف كعفني مل اًيقش تقلخ نإو «لمعلا كرت كرضي مل

 قيفوتب هنم اجن ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي هديسو هديس رمأ لاثتما دبعلا ىلعو دبع انأ :هل
 1 . كله الإو ىلاعت هللا

 أ
 سفنلا نمرذحلا ىف لصف

 هذه نم رذحلاب كيلع مث سفنلا عبارلا قئاعلا :هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر لاق

 ناك اذإ صللاو «لخاد نم ودع اهنآل ءايشألا رسعأ اهجالعو ءادعألا رضأ اهنإف «.سفنلا

 نع مع ناسنإلاو بوبحم ودع اًضيأ اهنألو هررض مظعو هيف ةليحلا تزع تيبلا لهأ نم

 ىوقتلا ماجلب اهمجلت نأ اهرمأ ىف ةليحلا مث ءهرصبي الو هبيع ىري داكي ال هبوبحم بيع
 ةثالث الإ اهاوه رسكيو سفنلا لذي ال هنأ ملعاو ءاهتنالاو لاثتمالا ةدئاف كل لصحيل عرولاو

 : ءايشأ

 .اهتوهش نع اهعنم :لوألا
 .اهيلع تادابعلا لاقثأ لمح :ىناثلا

 هب الإ, اهرش نم صلخي الف الإو هيلإ عرضتلاو اهيلع ىلاعت هللاب ةناعتسالا :ثلاثلا

 .ىلاعتو هناحيبس

 باقلا لامعأ نم هب دبعلا ذخاؤي ام نايب ىف لصف
 هيدخاؤيالامو

 . حراوجلاب لمعلا لبق بلقلل لاوحأ ةعبرأ انه اه نأ :ملعا



 تل ىلازفلامامإلا لئاسر ةعووجم ببيببللسطعلطعطعطعطلعلطعع :١١ بج

 ةيطسطاوللا ةماقت وهلا جت داتا قلل نق فلا هيدا حو قارا :اهاقخا
 ال امهنأل ني هرهش ناستبهر لبملا كلذكو .« رايتخالا تحت لخدي ال هنأل هب دخاؤي

 .«اهّسْفنأ هب َتْنَدَح ام ىتمأل هللا امع» ِهلِلَع هلوقب دارملا امهو اًضيأ ءهرايتخالا تح نالخدي

 امأف .لعفلا ىلع مزع اهعبتي الو سفنلا ىف سجهت ىتلا رطاوخلا نع ةرابع سفنلا ثيدحف
 . سفنلا ثيدح نايمثي الف مزعلاو مهلا

 نأ نيب ددرم اذهف لعفي نأ ىغبني هنأب بلقلا مكحو ءداقتعالا وهو :ثلاثلا امأو

 ال ىرارطضالاو هب ذخاؤي هنم ىرايتخالاف .هيف فلتخت لاوحألاو اًرايتخا وأ ارارطضا نوكي

 .هب ذدخاؤب

 اًقوخ هكرت نإف رظن لعفي مل نإ هنأ الإ هب ذخاؤي هنإف «لعفلاب مهلا وهو :عبارلا امأو

 نم اًفوخ ال هكرت وأ قئاعب لعفلا قوعت نإو ءةنسح هل بتك همه ىلع اًمدنو ىلاعت هللا نم

 ىور ام : : هيف عطاقلا ليلدلاو ىرايتخا بلقلا نم لعف همه نإف «ةئيس هيلع بتك ىلاعت هللا

 ىف لوتلاَو لتاقلاق امهفْيسَب ِناَملمما ىقتلا َذإ» :لاق هنأ هلي هللا لوسر انالومو انديس نع

 صن اذهو «هبَحاّص لَك دار ُهنأل :لاق ؟لوتقملا لاب امف لتاقلا اذه هللا لوسراي :لبق را

 ةينلاب ككاو ال هنأ نظَي فيكف اًمولظم لتق هنأ عم ةدازالا دود رانلا' لهأ نمءزاص هنأ ىف

 مدنلاب مزعلا ضقنو ةنسحب هر ل ل ناس يع اس اجل لا

 . ةنسحب سيلف قئاعب دارملا تاوف امأو ةنسح تبتك كلذلف ءةنسح

 نورشعلاو ىداحلابابلا
 نايرض وهو ىلاعت هللا قوقح نم هتياعر بجي ام نايب ىف

 .تايبجاولا لعف :لوألا

 هل لصحي ام عم ةرخاآلاو ايندلا رش نم اهكرت ىلع بتر ام اهب هسفن ىفو دقف اهنم ةلصخب

 .نمحرلا اضرو نانجلا ميعن نم

 كرو بودنم وأ بجاو لعف هتعاطو هتعاطب الإ ىلاعت هللا ىلإ برقتي ال هنأ :ملعاو

 ميدقتو «تابودنملا ىلع تابجاولا نم ىلاعت هللا مدق ام ميدقت هاوقت نمف «هوركم وأ مرحم

 نولهاجلا هلعفي ام فالخب .تاهوركملا كرت ىلع تامرحملا مراحملا بانتجا نم همدق ام
 اظفح تايجاولا مهدحأ عضيف نود عابتم هنم مهو نوبرقتم هللا ىلإ مهنأ نونظي نيذلا

 :نامسق وهو بولقلاب قلعتم امهدحأ نامسق ىوقتلاو «تاعاطلاب ىلاعت هّللا



 دا 6٠6١ تصب سس يسب بص ىلازقلامامإلالئاسرةعويجمب حا

 .ناميإلاو لمعلا صالخإك بجاو :لوألا

 رظنك ةرهاظلا ءاضعألاب قلعتم :اهنم ىناثلاو .ناثوألا ميظعتو ءايرلاك مرحم :ىناثلاو

 عرولا رمثأ ىوقتلا تحص اذإ هنأ ملعاو .ناسللا قطنو لجرألا ىشمو ىديألا شطبو.نيعلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو «سأب هب اميف عوقولا نم اًقوخ هب سأب ال ام كرت عرولاو

 لصف
 لمأتو .ىوقتلا ىهو ةدحاو ةلصخ تحت تعمج دق ةرخآلاو ايندلا تاريخ نأ : ملعا

 اجلا ماما مكون زيار نما اهيامدنلاو تارا رخا نم اه تاع وك اهيزكد يب ةارعلا لاق

 :لوضأ ةنكاث ةداسعلا رفآ نمد نانغلا اذه هب صتخي ىذلا نأ ملعا مث .ةداعس نم

 هللا انإ 99 :ىلاعت هللا لاق امك .نيقتملل وهو لمعت ىتح ًالوأ دييأتلاو قيفوتلا :لوألا

 . © اوقتا نيذلا عم

 :ىلاعت هللا لاق امك ٠ «نيقتملل وهو متي ىتح ريصقتلا مامتإو لمعلا حالصإ :ىناثلاو

 ١ :بازحألا] © مكلاَمعَأ مكل حلصي

 نم هللا لبي امن :ىلاعت هللا لاق امك «نيقتملل وهو مت اذإ لمعلا لوبق :ثلاثلاو 1

 .لوبقلاو حالصإلاو قيفوتلا ةثالثلا لوصألا هذه ىلع ةدابعلا رادمو .[70 :ةدئاملا) نيقتملا

 ىه ىوقتلاف لأسي مل وأ لأس ىقتملا هب مركأو ىوقتلا ىلع هلك كلذ ىلاعت هللا دعو دقو

 .اهنود دصقم الو اهنع زواجتم ال ىتلا ةياغلا
 كنع قبسي مل بتذ نع بلقلا هيزنت وه :انخويش لوق ىف ىوقتلا دح نأ ملعا مث

 هبلق نطو اذإف .ىصاعلا نيبو هنيب ةياقو اهكرت ىلع مزعلا ةوق نم دبعلا لعجي ىتح هلثم
 .ىوقت مزعلاو ةبوتلا كلذل لاتقيو «قتم هنأب فصوي ذئنيحف كلذ ىلع

 نع ىوقتو .عدبلا نع ىوقتو «كرشلا نع ىوقت :ةثالث ىوقتلا لزانم نأ ملعا مث
 و .ةضحملا ىصاعملاك اًبيدأت هنع ىهنام وهو ىلصأ نابرض رورشلا مث «ةيعرفلا ىصاعملا
 .تاوهشلاب ةذوخأملا تاحابملاك لالحلا لوضف ىهو اًبيدأت هنع ىهنام وهو ىلصأ ريغ

 سبخلا اهكرتب مزلي بدأو ريخ ىوقت :ةيناثلاو .باذعلا اهكرتب مزلي ضرف ىوقت :ىلوألاف
 ميقتسم ةلزنم كلتو ىوقتلا نم ىلوألا ةجردلا ىف وهف ىلوألاب ىتأ نمف .موللاو باسحلاو

 لك بانتجا دبعلا عمج اذإف ىوقتلا نم ايلعلا ةجردلا ىف وهف :ةيناثلاب ىتأ نمو ؛ةعاطلا

 رمأ كالم وه ىذلا لماكلا عرولا وهو ىوقتلا ىنعم لمكتسا دقف ءلوضفو ةيصعم

 نيعلا :ىهو لوصألا نهنإف ةسمخلا ءاضعألا ةاعارم وهف انه اه هنم دب ال ىذلا امأو .نيدلا

 ررض هنم قاخي ام لك نع اهل ةنايصلاب اهيلع صرحيلف .بلقلاو نطبلاو ناسللاو نذآلاو



 تح ىلازغلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحسس يغسل ١١١ دج

 ىفكت نأ وجرتف ءاضعألا هذه ةنايص تلصح اذإف «ءلالح نم فارسإو لوضفو مارح نم

 .ىلاعت هلل كندب عيمجب ىوقتلا قحب تمق دق نوكتو هناكرأ رئاس

 نم دبعلا هيلإ جاتحي اميف اوركذ دق نيعمجأ مهنع هللا ىضر ةرخآلا ءاملع نأ ملعاو

 ةبجاولا ىعاسملاو لاعفألا مث ءةمومذملا اهدادضأ ىف ةدومحم ةلصخ نيعبس رمألا اذه

 ةينغ الو «بلقلا جالع ىف اهركذ نم دب ال ىتلا لوصألا ىف انرظنف كلذ وحن ةروظحملا
 نيشتو قوعت بولقلا نئفو نيدهتجملا تافآ وهو رومأ ةعبرأ انيأرف ةدابعلا نأش ىف ةتبلا اهنمع

 تافآلاو .بولقلا حالصإو ةدابعلا ماظتناو دابعلا ماوق اهيف اهتلباقم ىف ةعبرأو ءدسفتو

 ىف ىنأتلاو لمألا رصق :عبرألا بقانملاو .ربكلاو دسحلاو لاجعتسالاو لمألا :لوألا عبرألا

 بولقلا جالع ىف لوصألا ىه هذهف .عوشخلاو عضاوتلاو قلخلل ةحيصنلاو رومألا
 هنؤملا ىفكت بقانملا هذهل ليصحتلاو تافآلا هذه نم زرحتلا ىف دوهجملا لذباف ءاهداسفو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دوصقملاب رفظتو

 عقوي ىذلا هتنتفو رش لكل بلاجلا ةعاطو ءريخ لك نع قئاعلا هنإف :لمألا لوط امأف

 .تايلبلا عيمج ىف قلخلا

 :ءايشأ ةعبرأ هنم كل جاه كلمأ لاط هنأ ملعاو

 .لعفأ فوس :لوقت لسكلاو ةعاطلا كرت :لوألا

 .بوتأ فوس :لوقت اهفيوستو ةبوتلا كرت :ىناثلاو
 سبلأو لكآ ئش ىأ :لوقت اهيلع صرحلاو ايندلا ىف ةبغرلا ىلإ كرجي :ثلائلاو

 . كمه كيلع رثكيو كتقو كيلع عيضيو كبلق لغتشي هنأ بابلا ىف ام لقأو اهل متهتف

 ركذتال ليوطلا شيعلا تلمأ اذإ كنأل «ةرخآلل نايسنلاو بلقلا ىف ةوسقلا :عبارلاو

 امك كلذ نم كبلق وسقيف ايندلا ىف كركف ريصي اذإف ءربقلا الو توملا ركذت ال لب ةرخآلا

 هوفصو بلقلا ةقر امنإو .[7 :ديدحلا]  مهبولف تسَقف دمألا مهْيَلَع لطف )» :ىلاعت هللا لاق

 .ةرخآلا لاوحأو ربقلاو توملا ركذب

 رصقو «مكحلاب ىخارتملا تقولل ةايحلا ةدارإ وه :ءاملعلا لاقف .لمألا لوط دح امأو

 حالصإ طرشب وأ ركذلا ىف هملعو ىلاعت هللا ةئيشمب ءانثتسالاب هديقب هيف مكحلا كرت لمألا

 تنأف عطقلاو مكحلاب ةيناث ةعاس وأ سفن دعب شيعت كنأب كتايح تركذ اذإف .ةدارإلا ىف

 نأب ىلاعت هلل ملعلاو ةئيشملاب هتديق نإف «بيغلا ىلع مكح وه ذإ ةيصعم كنم كلذو لمآ
 نم لمألا رصقب تفصوو لمألا مكح نع تجرخ دقف «ىلاعت هللا ءاش نإ شيعأ :لوقت

 كلذ ىلع بلقلا نيطوت هنم دارملا مث بلقلا ركذ ركذلاب دارملاو ءهيف مكحلا تكرت ثيح

 لمأف . ةصاخلا لمأو ةماعلا لمأ :نابرض لمألا مث ءادشار همهفاف ءهيلع بلقلل تيبثتلاو



 د 1 /١7 تحبس سس سس بس ا ىلازقلامامإلالئاسرةعويمجحم حج

 .لعألا رصق اهدضو ةيصعم هذهف .اهب عتمتلاو ايندلا عمجل ءاقبلا ديري نأ وه : ةماعلا

 هل حالصلا نقيتسي ال ام وهو ءرطخ هيف ريخ لمع مامتإل ءاقبلا ديري نأ وه :ةصاخلا لمأو

 موقي ال هنأ ىف عقي لب حالص همامتإ ىف وأ هيف دبعلل نوكي ال نيعم ريخ نوكي امبر هنإف .هيف

 وه ذإ همتي نأب مكحي نأ امهريغوأ موص وأ ةالص ىف ءادتبا دبعلل سيل اًذإف هريخلا اذهب

 بيع نم صلختيل حالصلا طرشو ءانثتسالاب هديقي لب ءاعطق كلذ دصيقي نأ الو بيغ

 نوكي ةدومحملا ةينلاب ىوانلا نأل ةدومحملا ةينلا :ءاملعلا لاق اميف لمألا اذه دضو لمألا

 اهدح ىف اوركذ دقو ليصألا لصألا ىهف :ةدومحملا ةينلا امأو «همكح اذهف لمألا نم اًعنتمت

 ضيوفتلاب همامتإ ةدارإ عم مكحلاب لامعألا رئاس لبق هب أدتبم لمع ذخأ ةدارإ اهنأ ماتلا عماجلا

 . ءانثتسالاو

 :لاقيف ؟مامتإلا ىف ءانئتسالاو ضيوفتلا بجوو ءادتبالا ىف مكحلا زاج مل :ليق نإف

 «مامتإلا ىف رطخلا توبثلو كنع خارتم ئشب سيل ءادتبالا لاح وه ذإ ءادتبالا ىف رطخلا دقفل

 كلذ ىف كل له ىردت ال كنأل لوصولا رطخ :نارطخ هيفف ؛خارتم تقو ىف عقي هنأل

 نع ةجرخم ةدومحم هين ذئنيح نوكت طورشلا هذه ىلع ةدارإلا تلصح اذإف .ال مأ حالص

 .ملعأ ىلاعت هللاو «هتافآو لمألا مكح

 ظفتحاف ةرغو ةلفغ ىلع هذخأو توملا موجه ركذ وه لمألا ريصقت نصح نأ ملعاو

 امأو .قفوملا هللاو لئاط ريغ نم لاقلاو ليقلا كنع عدو اهيلإ ةسام ةجاحلا نإف ةلمجلا هذهب

 .ىصاعملا ىف ةعقوملا دصاقملل ةتوفملا ةلصخلا هنإف :ىقرتلاو لاجعتسالا

 ثحبلاو ئش لك ىف غلابلا رظنلا هلصأ عرولاو عرولا اهكالمو ةدابعلا لصأ نأ ملعاو

 لجرلا ناك اذإف .لعفو مالكو سبلو برسشو لكأ نم ههدصب وه ئش لك دنع ماتلا

 بجي امك رومألا ىف فقوتو رظن هنم عقي مل نيبتم تبثتم نأتم ريغ رومألا ىف ًالجعتسم

 للزلا ىف عقي هنإف مالك لك ىلإو ةهبشلاو مارحلا ىف عقي هنإف ماعط لك لكأ ىلإ عراسيو
 ةلازإل متهي نأ دبعلا ىلع قحف عرو الب ةدابع ىف ريخ ىأو عرولا هتوفي رمأ لك ىف كلذكو

 مادقإلا ىلع ثعابلا بلقلا ىف بتارلا ىنعملا وهف :ةلجعلا دح امأو «قفوملا هللاو ةفآلا هذه

 ثعابلا بلقلا ىف بتارلا ىنعملا ىهو ةانألا اهدضو ففقوتلا نود رطاخ لوأب رمألا ىلع

 .اهب لمعلاو اهعابتا ىف ىنأتلاو رومآلا ىف طايتحالا ىلع

 لبق نوكي فقوتلا نأ ىنأتلاو فقوتلا نيب قرفلاو فسعتلا هدضف :فقوتلا امأو

 .هقح هنم ءزج لك ىلإ ىدؤي ىتح رمألا ىف لوخدلا
 ىف مهلاو: بعتلل ثروملا تائيطخلا ىلع ثعابلا تاعاطلل دسفملا وهف :دسحلا امأو

 ودع هنأ اًنارسخو ًالالضإ دساحلاب ىفكو بلقلا ىمع بجوملاو رزو لك عم لب «ةدئاف ريغ



 بح ىلازغلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسسلم _- ١١م١ حج

 هّللا ةمعن لاوز ةدارإ وهف :دسحلا دح امأو .هئاضقل طخاسو هتدارإل دناعمو ىلاعت هللا ةمعنل

 ىهف اهلثم كسفنل تدرأ نكلو اهلاوز درت مل نإف ءحالص هيف هل امت ملسملا كيخأ نع ىلاعت

 نيب قرفلا وه اذهف ةريغ كلذف هنع اهلاوز تدرأف حالص اهيف هل نكي مل نإِف «ةطبغ
 ملسملا كيخأ ىلع ىلاعت هللا ةمعن ءاقب ةدارإ ىهو ةحيصنلاف :دسحلا دض امأو .لاصخلا

 الو نيملسملا نم دحأ نع ةمعن لاوز درت الف رمألا كيلع هبتشا نإف .جالص هيف هل اميف
 ةدئاف كل لصحتو دسحلا مكح نم صلختل ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلاب اديقم الإ اهءاقب

 ةالاوم نم هللا هبجوأ ام ركذ وهف :دسحلا نم عناملا ةحيصنلا نصح امأو .ةحيصنلا

 دنع هل امو هردق عفرو هقح نم ىلاعت هللا مظع ام ركذ وه نصحلا اذه نصحو ؛نيملسملا

 هّللاو ىرخأو ايند ةيويندلاو ةينيدلا دئاوفلا نم كل امو ىبقعلا ىف تاماركلا نم ىلاعت هللا

 ىبأ9» :سيلبإ نع ىلاعت هللا لوق عمست امأ اًسأر ةكلهملا ةلصخلا وهف :ربكلا امأو

 سفنلا عفر ىف رطاخ هنأ ملعاف :ربكلا دح امأو .؟4 :ةرقبلا] 4 نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو

 ماعلا عضاوتلاف «صاخو ماع امهنم دحاو لكو عضاوتلا ىفاني ام عابتا ربكتلاو اهماظعتساو

 كلذ نع معفرتلا هتلباقم ىف ربكتلاو اهاتعم ىف امو نكسملاو سبلملا نم نودلاب ءافتكالا وه

 .ةريبك ةيصعم وهو
 نم نآلا هيلع تنأ امو ؛كاهتنمو كأدبم ركذت نأ وه ماعلا عضاوتلا نصح نأ ملعأو

 هذهف قحلا نع لداعلا ةبوقع ركذ وه صاخلا عضاوتلا نصحو ءراذقألاو تافآلا بورض

 .قفوملا ىلاعت هللاو رصبتسا نمل ةيفاك ةلمج

 نورشملاو ىناثلا بابلا
 هئوسو قلخلا نسح ةقيقح ىنعم نايب ىف

 ع اذإ كعم ىقبت مت 3 ىتلا مح تاحلاصلا ا 1 ةداعسلا نأ 0

 د 08 هللا ةقرعمب بقل ءالتما : ىناثلاو 188 :ءارعشلا] هل

 وه :قلخلا نسحو « مّلسو مهيلع هللا ىلص لسرلا ةثعيو ملاعلا قلخ نم ةدوصقملا

 هيبت هب ىلاعت هللا حدتما كلذلو لصقل ىف هلع ردح انوع ملعأ 0و انياب

 هيلإ » :ىلاعت لاقو .[* :ملقلا] «ميظع قلخ ئلعل كّنِو : ىلاعت لاقف هِيَ دمحم

 ديحوتلا وه بيطلا ملكلاو ٠(. :رطافا # هعفري حلاصلا لمعلاو بيلا ملكلا دَعَصب

 ةعقرلا ىنعمو ءةقرعملاو ديحوتلا رذقل ةعفارلا بلقلا ةراهط وه حلاصلا لمعلاو ةقرعملار



 نم اًبيرق نوكي ذشتيحف .ةباهمو ةنكسمو اًعوضخ داقنيل امهب هريثأتو بلقلا روضح وه
 تكي ننلا نهر ةطان هروص تاتإلا ن1 كانط كذا نين ةقيمخ امانق زلات
 قالخألا اهنع ردصت نأ كلذو اهلادتعا لامكو اهتيكزتو اهميوقتب مالسلا مهيلع ءايبنألا

 فلل ومر قلما ةييبفت قس يس وهن دعو نركفا لو ةيوو دان ل رهست :دومحملا

 تافص ثالث نع ردصت ةمومذملاو ةدومحملا قالخألا ةلمج نأ ملعاو .كلذ سكعب نوكي

 :تاهمالاك نه

 نم قحلا ةفرعم ةمكحلا ةقيقحو ةمكحلاو ملعلاب هلادتعاو هتوقو لقعلا :ىلوألا ةفصلا

 .لاعفألا ىف حيبقلا نم نسحلاو لاوقألا ىف بذكلا نم قدصلاو تاداقتعالا ىف لطابلا

 نأ اهلادتعاو اهلامكف كلذل تقلخ ىهو ررضلل ةعفادلا بضغلا ةوق :ةيناثلا ةفصلا

 م تضبقنا ضابقنالاب وأ تلسرتسا لاسرتسالاب اهل ةمكحلا تراشأ نإ ةمكحلل ةداقنم نوكت

 . ملعملا بلكلاك

 اهنسحف لقعلل ةعيطم اًمفيأ تقلخ ىهو عفنلل ةبلاجلا ةوهشلا ةوق :ةثلاثلا ةفصلا

 ىلع فوقولاو لادتعالا قالخألا نم“ برلطملا نأ ملعاو .ةمكحلل اهناعذإ ىف اهلادتعاو

 « طسبلا لك اًهْطْسْبَت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الوإ» :ىلاعت هلوقل رومألا طسو

 ىف لادتعالا لاثم امأف .اًعبار انكر ثالثلا تافصلا هذه نم لدعلا راصف .[؟9 :ءارسإلا]

 ىمسملا دومحملا وه طسولاو طسوو طيرفتو طارفإ اهل ةمكحلا ةوق نأ ملعاف تافصلا

 لامعألا قئاقدل نطفتلاو نهذلا ةدوجو ريبدتلا اهنع ردصي اهلادتعاو اهبسحبف ةمكحلاب

 نمو «كلذ هبشو ءاهدلاو عادخلاو ركملا هنع ردصيف اهطارفإ امأو ءسفنلا تافآ ايافخو

 قمحلاو ةبرجتلا ةلق ىهف :ةوابغلا امأف .نونجلاو قمحلااو ةوابغلاو هلبلا ردصي اهطيرفت

 لادتعا اهلف :بضغلا ةوق امأو .اًعيمج امهداسف نونجلاو كولسلا داف عم دصقلا ةحص

 ردصي طارفإ اهلو .دهعلاب ءافولاو ظيغلا مظكو ةدجنلاو مركلا هنع ردصي ةعاجشلا ىمسي

 عزجلاو ةلذلاو ةتاهملا هنع ردصي طيرفت اهلو «كلذ هبشو ةطاشتسالاو بجعلاو ربكتلا هنع

 ردصي ةفعلا ىمسي لادتعا اهلف :ةوهشلا ةوق امأو .بجاولا قحلا لوانت عم ضابقنالاو

 هرشلاو صرحلا هنع ردصي طارفإ اهلو «عمطلا ةلقو ةدعاسملاو عرولاو ربصلاو ءاخسلا هنع

 نساحم تاهمأف .كلذ هبشو بتعلاو ةمتاشملاو دسحلا هنع ردصي طيرفت اهلو ءامههبشو

 ىوس امو «ءثالثلا نم ةدحاو لكل لمكملا لدعلاو ةفعلاو ةعاجشلاو ةمكحلا قالخألا

 هللابو هيي هللا لوسر انديس الإ عبرألا هذه لامك غلبي ملو «ةعبرألا هذهل عورف كلذ
 ::قيف وعل
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 هتمالعو هتياهنو هضيفحو عضاونلا دح نايب ىف لصف

 وهو ةرخآلا ىف اًفرش اهب ىفكو ىلاعت هللا قالخأب قلختم عضاوتلاف ليلا قافو
 لاوحألا طبض وهف :عضاوتلا دح امأف. «هللا هعفر هلل عضاوت نم» : ُهَللَع هلوق ىنعم

 ناعذإلاو لذلا وهف :هتقيقح امأو .ى.سساختت الو ربكتت الف طارفإلاو طيرمتلا نع رايتخالاو

 نأ وهف :هتياهن امأو .هرمأ ىلعو ىلاعت هللا ىلع قلطي قحلاو ةلوهسب قحلل دايقنالاو

 هدحوتو ىلاعتو هناحبس هللا ةمكحي هملعل مذ اذإ مذلاب ملأعي الو حدم اذإ لذلاب سحيال

 عضاوتملا نأل «نيدحوملا ةقيرط هذهو هديس ىدي نيب لذلاب سحي ال دبعلا نأل .لاعفألاب

 هلاعفأل طباض عضاوتم اف .هعضي ىتح اًردق هسفنل ىريال دحوملاو هعضيف اًردق هسفنل ىري

 ءايلوألا ةقيرطو ءهرايتخا ريغ نم لذ هيلع ىرج نإو «سساختي الو ربكتي الف ةيرايتخالا
 لذلاب سحي ال وهف هتدارإو هملعو ىلاعت هللا ردقب ىرج هنأل «ةذللا نادجوو ىضرلا

 لفاغلا لهاجلا ربكتملا لذلاب سحي امنإ هلعف ليمجو ىلاعت هللا مكح ىلع هرظن روصقل

 ىلاعت هّللاب ءاملعلا امأو .اربك رثكأ ناك ًالذ رثكأ ناك املكو «لاعفألا لعف ىلع هرظن رصاقلا

 ةمالع كلذ نأ نوفرعي لب «ماكحألا نم مكح ىف هنومهتي الو هللا ريغل نودهشي الف

 بولق ىف الإ دجوت ال ةفرعملا نأ ىلإ ىلاعت هللا مهمحر ةمئاألا ضعب راشأ دقو

 ىلإ اوعفر نإ نوبلقني هرظنو ىلاعت هللا ةردقب مهف ةيتاذلا مهتفص لذلا راص نيذلا نيعضاوتملا

 مهسفنأ ىف اودجي مل ضفخلا ىهتنم ىلإ اوضفخ نإو ًالامك مهسوفن ىف اودادزي مل ءامسلا

 هللا مكح اميف قلطملا لامكلا نأ مهملعل رايتخالاو ةدارإلا اوبولسم مهنأل «كلذك اًصقن

 بتر وهف كلذب مهلاوحأ ىف ىلاعت هللا نم ديزملا نودجي مهنألو «مهيف هاضقو هب ىلاعت
 ةمالع امأو .مهبرو مهسفنب مهتفرعم ردق ىلع مهعضاوتف نوحلاصلا امأو .نيبرقملا

 ربكتم وهف كلذ نم ةفلأ هسفن ىف دجو نإف «هب رمأ اذإ قحلا نم فنأي ال نأ وهف :عضاوتلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ةريبك ةيصعم كلذو قحلا لوبق نع

 نورشعلاو ثلاثلابابلا

 هقحاولو هتامدقمو ركفلا ىنعم نابي ىف
 ءركذت ظقيت نمو .ظقيت عمس نم نأل .ملعلا هقحاولو ركذو ظقيتو عاسم هتامدقمف

 املع ناك نإو «لمعلل داري اًملع ناك نإ لمع ملع نمو «ملع ركفت نمو ءركفت ركذت نمو

 .بلطملا ةياغ ةداعسلاو دعس هتاذل داري



 حاال١1 تيبس سب ىلازفلامامإلالئاسرةعووجمم بح

 هطرشو ءامهيهاضي امو ةظعوم وأ ةمكح نم عومسملاب عافتنالا هتقيقحف :عامسلا امأ

 عمسلا هكردم نيع ضرف وه ملع لك عامتسا ىف بجاو وهو ءاغصإلا وهو عامتسالا

 اميف هركيو تامرحملا نم عراشلا مرح اميف مرحيو ةدومحملا مولعلا ىف هاوس اميف بحتسمو
 .هعامتسا هركي

 نع ضوهنلاو ةموقلا :هايتنالا ةمالعو .ريخلل بلقلا هابتنا اهتقيقحتف :ةظقيلا امأو

 . ماقم لكب ةقلعتم ىهو ةيروفلا ىهاونلاو رماوألا ىف روفلا ىلع ةبجاو ةموقلاو «ةرتفلا ةطرو

 . خسرتو تبثتل بلقلا ىلع فراعملا راركت وهف :ركذتلا امأو
 مدع طرشب هيلاط تنأ ىذلا ملعلل نيبسانم نيملع نيب عمجت نأ وهف :ركفتلا امأو

 دقو الإ رعشي ملف اّعلاب اًقيدحت امهيف رظنلا قدحيو امهريغ نم بلقلا غارفو امهيف كشلا
 قلعتي ركذتلاو ركذت ىمسي نيتفرعمل اًراضحإ سيفنلا ليملا ىلإ سيسخلا ليملا نم بلقلا لقتنا

 ىدأ نإ ىصاعملا ركذتب مرحيو «هركذت بجي اميف بجاو وهو كرتلاو لعفلاو لوقلاو دقعلاب
 ركفتلاو ءاركفت ىمسي نيتفرعملا نيتاه نم دوصقملا ةثلاشلا ةفرعملا لوصحو .اهبالجتسا ىلإ

 .بولقلا نم اهتلازإ بجاولا ضارمألا جالع دنعو ةهبشلا دورو دنعو كشلا دنع بججاو

 :ماسقأ ةسمخ ىف جردنيف ملعلا امأو

 مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هلللاب ناميإلا لوصأ ملع ةبجاولا مولعلا نم :لوألا

 .رخآآلا

 .لاومألاو نادبألاب ةقلعتملا تادابعلا ملع :ىناثلا

 .رصيلاو عمسلاو نطبلاو جرفلاو ناسللا سمخلا ساوحلاب ىلعتي ام ملع :ثلاثلا

 .بلقلا نم اهتلازإ بجاولا ةمومذملا قالخألا ملع :عبارلا

 .بولقلا ىلع ىلاعت هلل ةبجاولا ةدومحملا قالخألا ملع :سماخلا

 نورشعلاو عيارلابابلا
 تابخإلاو ةبانإلاورارفلا اهيلإ فاضيو ةبوتلا ىنعم نايب ىف

 اهتارمث نم نهنأل
 قيرطلا ىلإ ةديعبلا قيرطلا نمو ءةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم عوجرلا اهتقيقحف :ةبوتلا امأ

 .لمعو لاحو ملع نم ميظنتو ةبيرقلا
 هلل وأ ىلاعت هللاب ناميإلا دوقع نم دقع وه ىذلا لصألا وه ملعلاف ماقم لك كلذكو

 بولقلا ىلع ديجاوملا هكشنت ام وه لمعلاو «ديجاوملا نم اهنع ا ام لاحملاو «ىلاعت

 :نابجاو ةبوتلا مدقتيو «لامعألا نم حراوتلاو



 حح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجبم تيس ل بل بلبل ل ١ -ب

 .بنذ هنأ هنع عوجرملا بنذلا ةفرعم :لوألا بجاولا

 اهسفن ىف اهقلاخ وه ىلاعت هللا نأل ؛هسفنب ةبوتلاب دبتسي ال هنأ :ىناثلا بجاولا

 هقلعتل هل ناميإلا نم ىناثلاو «ةردقلاب هقلعتل ىلاعت هللاب ناميإلا نم وهو ءاهبابسأ رجسمو
 راسب

 ىلع ثحي ام مدنلا نم بجاولا ردقلاو كرتو مزعو مدنو ملع :ةعبرأف اهناكرأ امأو

 . كرتلا

 ىنبملا بجاولا رارفلا وه اذهو ءةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم برهلا هتقيقحف :رارفلا امأو

 ىلإ نسحلا نمو ؛ىلاعت هللا ىلإ ةيهلملا لغاوشلا نم دبعلا عوجرو ناميإلا لصأ ىلع
 بجاولا رارفلا وه اذهو «ةرخآلا ىف ةداعسلا لامك هبو .ءعوجرو ةبوت اًضيأ وه نسحألا

 نأل ةبانإلا وه اذهو اهيقارمو ةبوتلا بتارمل ةياهن الف اذه ىلعو .ناميإلا لامك ىلع ىتبملا

 .بنذ همدقتي مل نإو ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا راركت ةبانإلا ةقيقح
 .ةلوهسي قحلل دايقنالاو ناعذإلا وهف :تابخإلا امأو

 .ملعأ ىلاعت هللاو « بنذ نود ال بنذ لك نم حصن ةبوتلا نأ ملعاو

 نورشعلاو سماخلا بابلا
 هتارمث نم امهنأل بيذهتلاو ةضايرلا هيلإفاضيوربصلا نايب ىف

 ناطيشلاو سفنلا ةوادع نم هب انربخأ اميف ىلاعت هللا قيدصت وهف :هملع امأ

 دنج لذخ نمف مئاد مهنيب لاتقلا نأو ءريخلل مهلملا كلملاو ةفرعملاو لقعلل تاوهشلاو

 لاخلا امأو .ىلاعت هللاب ناميإلا نم هنأل بجاو اذهو ةتنج هلخدأ هللا بزح رصنو ناطيشلا

 هنم بجاولا ردقلاو ىوهلا ثعاب ةلباقم ىف نيدلا ثعاب تابث وهف .ناميإلا اذه نع ئشانلا

 مه هللا بزح نإ الأ» ناطيشلا دنج ىلاعت هللا بزح بلغي نأ ىلإ ديعولاو دعولاب هتيوقت
 .(«نويلاغلا

 فطللاب ليقثلا ىلإ فيفخلا نم اهلقنو ريخلا ىلع سفنلا نيرمت وهف :ةضايرلا امأو
 .اًئيه ًالهس اًقاش لامعألاو لاوحألا نم هدنع ناك ام ريصي ةلاح ىلإ ىقتري نأ ىلإ جيردتلاو

 تقدص له تاماقملا ىوعد ىف اهلاوحأ رايتخاو سفنلا ناحتما وهف :بيذهتلا امأو

 .عزانم الو عنام الب ةلوهسب لامعألا هنع ردصت نأ ربصلا ماقم لادتعا ةمالعو «تبذك وأ

 .قفوملا ىلاعت هللاو
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 نورشعلاو سداسلابابلا
 عوشخلاو قافشإلاو ضبقلاو نزحلا هيلإ فاضيو .فوخلا ىف

 هتارمث نم هنأل عرولا كلذكو هعاونأ نم نهنأل
 ءاقشإلاو داعسإلاو داعبإلاو بيرقتلاب اهقلعتو ةيهولألا تافص ةعلاطم وهف :هملع امأ

 ىلاعت هللاب ناميإلا نم هنأل هداقتعا بجيو هتاذل داري فوخلا اذهو «ةقبايم الو ةليسو ريغ نم

 ال ذإ هللا ركم نم نمألاو لالدإلا ىلإ لامعألا ةرثك ةيؤر هتجرخأ نم فوخلا اذهب عفتني

 .نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نم نمأي

 ىلع ثحي وهو ةمعنلا بلس فوخ :امهدحأ .نامسق وهف «هريغل دارملا فوخلا امأو

 ام هنم بجاولا ردقلاو «تايانحلا ىلع ةبترملا تابوقعلا فوخ :ىناثلاو .ةنملا ةيؤرو بدألا

 ببسي هجاعزناو بلقلا ملأت وهف ءهلاح امأو .تابجاولا لعفو تاروظحملا كرت ىلع ثحي

 بوجولا ىف امهمكح هل ناك نيدومحم اناك نإف .تئاف ىلع وأ هوركم عقوت

 . ةهاركلاو رظحلا ىف امهمكح هل نيهوركم اناك نإو « بابحتسالاو

 مل امو «نزحلا مكح همكحف هببس ملعي ةرات بلقلا قرطي وهف :ضبقلا ةقيقح امأو

 . طسبلا ىف مهطارفإ ببسل نيديرملل ةبوقع وهف هببس ملعي
 :عوشخلا ةقيقح امأو ءامهلادتعاو ءاجرلاب فوخلا داحتا وهف :قافشإلا ةقيقح امأو

 . عزفم وأ ميظع نم بلقلا نياع امل امهتكرح مدعو حراوجلاو بلقلا نوكس وهف
 .ملعأ ىلاعت هللاو «هررض نم اًرذح ئشلا ةبناجم وهف :عرولا ةقيقح امأو

 نورشعلاو عباسلابابلا
 هتارمث نم هنأل طسبلا كلذكو هعاونأ نم اهنأل :ةبغرلا هيلإ فاضيو ؛ءاجرلا نايب ىف
 عفنو رسو ءاس ام لك اهنع ردصي ىتلا ةميدقلا تافصلا ةعلاطم اًضيأ وهف :هملع امأ

 عقوتي ال هنأل .هتاذل دوصقملا ءاجرلا وه اذهو هاجرو هفاخ هتافص نم اذه فرع نمف ءرضو

 اذهب عفدنيو .ةداعسلا هل تقبس نمل ىلاعت هللا لضف نع أشني امنإ ةئيسب عفدني الو ةنسحب

 .طونقلا ىلإ فوخلا هجرخأ نم ءاجرلا

 ىلع ثحي مل نإف .تاعاطلا ريثكت ىلع ثحي ام وهف :هريغل دارملاو ءاجرلا امأو
 بوبحسم راظتنال هحارشناو بلقلا حايتر وه ءاجرلا ةقيقح نأل ءاّيِتمت ناك تاعاطلا ريثكت

 . هيابسأ تمدقت

 لومأملا هب دهاشي هنأك ىتح ىجارلا يدق ىلع لاحلا اذه ءاليتسا ىهف :ةبغرلا امأو

 . هتقيقح ىهتنمو ءاجرلا لامك ىهف
 .ءاجرلا حورب هل ىدهلا قيرط حاتفناو بلقلا حارشنا وهف :طسبلا امأو



 تجح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم ت7سسعشي٠ش٠س٠ب٠سللللللي ١١غ صحح

 نورشعلاو نماثلابابلا
 ديرجتلاوءانفلاو لتبتلا هقحاولو ,رقفلا نايب ىف

 .ديقمو قلطم :نيبرض ىلع جايتحالا نكلو «جايتحالاو دقفلا وهف :رقفلا امأ

 ةياده ىلإو داجيإلا دعب ءاقب ىلإو هدجوي دجوم ىلإ دبعلا جايتحا وهف :قلطملا امأ
 اذهو هيلإ هيداهو هيقبمو هدجوم وه هللا نأل ءىلاعت هللا ىلإ رقفلا وه اذهو هدجوم ىلإ

 . هللو هللاب ناعإلا نم هنأل بجاو رقفلا

 ىلاعت هللا ىلإ هتجاحو هرقفل دبعلا دوهش وهف :ةفرعملا هذه نع أشني ىذلا لاحلا امأو

 .ماودلا ىلع

 ىلع ناعتسيو هتاذ اهب موقت ىتلا لئاسولا ىلإ دبعلا جايتحا وهف :ديقملا جايتحالا امأو
 «ىلاعت هللاب هقلعتل هتاذل داري قلطملا رقفلاف ءهيلإ جاتحملا دوقفملا وه لاملاو لاملاب اهليصحت

 قلعت وهو ىلاعت هللاب ىنغلل ةليسولا امهو هللا ىلإ عاطقنالاو لتبتلا وهو هريغل داري ديقملاو

 الو «ىلاعت هللا ىوس امع هديرجت ىلإ ةليسو ىلاعت هللاب ىنغلاو «ىلاعتو هناحبس هب بلقلا

 .ملعأ ىلاعت هّللاو «ثداحلا نع ميدقلا ديرجت داقتعا الإ ديرجتلا نم بجي

 نورشعلاو عسانلا بابلا

 هقالخأ نمامهنأل :ةوتفلاوراثيإلا هيلإ فاضيو .دهزلا نايب ىف
 هثيراوم نم هنأل ,دارملا ماقم كلذكو

 :يلاعت هلوق وهو ىلاعت هلل ناميإلا وهف : لا ىف دعرلا يش ع ىلا عملا امأ

 لاخلا امأو .[17 .17 :ىلعألا] 4« ئقبأو ريخ ةرخآلاو 03 ايندلا ةايحلا نورثؤت ة لب»

 ببس امأو .هّللا دنعام ماظعتسال ايندلا نع ةدارإلا فارصنا وهف :ملعلا اذه نع ءىشانلا

 هللا لالج ىلإ دوجولا ةراقح ةفاضإ وهف ءاهريغو ةنجلا ميعن نم ىلاعت هللا ىوس اميف دهزلا

 لالجلاب هقلعتل ىلاعت هللاب ناميإلا نم وهو هتاذل دارملا دهزلا وه اذهو ءهلامكو ىلاعت

 نم بجاولا ردقلاو «ةفرعملا هذهل بلقلا غارف وهو هريغل دارم هلبق ىذلا دهزلاو «لامكلاو

 نمو .حابملاب الإ قلعتي ال دهزلاو تابجاولا تاقوأل غارفلا ىلع ثحي ام هريغل دارملا دهزلا

 .هيلع ارودقم نوكي نأ هطرش

 جاتحي ال ام لذب وه ءاخسلا نأل ءءاخسلا تاجرد ىلعأ وهو راثيإلا وهف :هترمث امأو

 الإ ضرغ الو ضوع ريغب اًحمس هيلإ جاتحم وه ام لذب وه راثيإلاو ءافلكت ال احمس هيلإ
 .ىلاعتو هناحبس هللا قالخأب هقلختل



 2 تاو عرشلا بجاوب ماق نمف «ةءورملا قالخأ ىلإ عجرت ىهف :ةوتفلا امأو

 رهف ءدارملا ماقم امأو .ةءورم الو هل ةوتف الف هيف مه اميف ايندلا ءانبأ كراش نمو ء«ىتفلا وهف

 هّللاو ءىش ىلاعت هللا نع هلغشي ملو عفادم الو عزانم ريغب رمألا ةقيقح ىلع هافقو ىرذألا

 . ملعأ

 نوثالثلا بابلا
 امهنأل ةماقتسالاو ماصتعالا اهقحاولو ةبساحملا نايب ىف

 ةدوصقملاةرمثلا

 ملعلاامأ .ةمألا عامجإب ةبجاو ىهو لبقتسي امو ىضم ام دقفت اهتقيقحف ةبساحملا امأ

 نيب قرفلاو ماصتعالا بجوت ةبساحملا هذهو . ىلاعت هللا ةبساحمب ناميإلا وهف :اهيلع لماحلا

 ةماقتسالاو هدودحل ظفحلاو ىلاعت هّللا باتكب كسمتلا وه ماصتعالا نأ ةماقتسالاو ماصتعالا

 .اهريغلو اهتاذل ةدارم ةماقتسالاو هب مصتعملا رمألا ىفرط ىلإ ليملا نع لادتعالاو تابثلا ىه

 ىلاعت هللاو ءةقرفتلا ىداو نم عمجلا ماقم ىف لوخدلا ىلإ ةليسو اهنألف اهتاذل اهنوك امأ

 . ملعأ

 نوثالثلاو ىداحلا بابلا
 ةمكحلاو هلاوحأ نم هنأل ,رورسلا هقحاولو ,ركشلا نايي ىف

 هلامعأ نم اهنأل

 قات هلا و احلا نأ ملعت نأ وهف :ركشلا ببس وه ىذلا ملعلا امأ

 ةمعت نم مكب امو ل: ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللاب ناميإلا نم هنأل .بجاو اذهو .هدحو

 ءىشانلا لاحلاامأو .ناميإلا نم وهو بجاو معنملا ركشو .205 :لحنلا] 4 هللا نمف نمف

 هتاذل دارم هنأل ءهسفنب ركش حرفلا اذهف هللا معنأب رورسلاو حرفلا وهف ملعلا اذه نع

 لمع امأو .ىلاعت هللاب ناميإلا ةرمث وهو ىلاعت هللاب ناميإلا نم هنأل بجاو وهو

 اميف ةمعنلا لامعتساب لمعلا نألف هتاذل اذارم هنوك امأ هريغلو هتاذل دارم :ركشلا

 ةدايزلاو ةدوجوملا معنلا ظفحلف هريغل اًدارم هنوك امأو .ةمكحلا مامت نم هل تقلخ

 هل تلدتعا نمف هل تقلخ اميف ةمعنلا لامعتسا وه ركشلاف .«ةلمجلا ىلعو .اهيلع

 هلحم ءىش لك عضو ةمكحلا نأل اميكح ناك هعضوم ءىش لك عضو ىتح هلاوحأ
 .قيفوتلا هللابو المع وأ ناك اًملع



 نوثالثلاو ىناثلابابلا
 هبادآنم نهنأل ىضرلاو ةقثلاو ميلستلاو ضيوفتلا هقحاولو لكوتلا نايب ىف

 مث .هريغل ميقم هنأو هسفنب مئاق هللا نأ ملعت نأ وهف :لكوتلا ىلع لماحلا ملعلا امأ

 .هتردق لامكو هتمكحو همله٠ةعس ملعت

 ءهنوكسو ىلاعت هللا ىلع بلقلا دامتعا وهف :ملعلا اذه نع ءىشانلا لاحلا امأو

 نع فكي ام الإ هلاحو لكوتلا ملع نم ىلع بجي الو «ىلاعت هللاب هقلعتل هبارطضا مدعو

 هتياغ نأل «ميلستلاو ضيوفتلا نع ةبترلا ضفخنم هفرش عم لكوتلاو . ةروظحملا بابسألا

 كرتو رمألل ناعذإلاو دايقنالا امهتقيقح مياستلاو ضيوفتلاو ءرضلا عفدو عفنلا بلج بلط
 .هب ىلاعت هللا مكح ام ةلمج ىف رايتخالا

 ت ةيدصتلا نم هاوح ام ىلع ماصفنالا مدعو بلقلا ىلع طبرلا اهانعمف :ةقثلا امأو

 .لاوحألاو تاماقملا عيمجل ةلمكم ةلاح ىهو

 هب ىضاملا لبق نوكي ميلستلاو ضيوفتلاو ءهب ىضقملا دعب نوكي امنإف :ىضرلا امأو

 ةيهاركلا نأل ءهعبطب اًهراك ناك نإو هلقعب اًيضار نوكي نأ وه ىضرلا نم بجاولا ردقلاو

 ايندلا ىف هدابع هب ىلاعت هللا نحتما ام اًئيش هلقعب هرك نمف ؛دبعلا رايتخا تحت لخدت ال
 .قيفوتلا هّللابو ىضرلا بجاو نع جرخو مثأ هناسلب اكش وأ ةرخآلاو

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 نم نهنأل ةدارإلاو مزعلاو دصقلا اهيلإفاضيو ةينلا نايب ىف

 اهعباوت
 اذإف «ىبقعلاو ىلوألا ىف ىمظعلا ةداعسلا ىلإ ناميإلا دعب ةليسولا ىهف :ةينلا امأف

 ابوجو ةيويندلا ظوظحلا نم اهبوشي امم اهنيصحت وأ اهتقيقح مهف كيلع بجو اذه تفرع
 ضارغألا ريت نع ةرابع ىهف :ةينلا امأف .اًيابحتسا ةيورخألا ضاوعألاو ضارغألا نعو

 ةيوقت وه مزعلاو بولطملا ضرغلا وحن ةمهلا عمج وهف :دصقلا امأف . ضعب نع اهضعب

 . ةطبثملا عناوملا فرصت ةدارإلاو «هطيشنتو دصقلا

 نوثالتلاو عبارلا بابلا
 هتامالع نم نهنأل .ديرفتلاو قيّمحنلاو لاصتالاو لاصفنالا هيلإفاضيو قدصلا نايب ىف

 .همالك ىنعم ىلإ عجار ىتاذ فصو وهف «ىلاعت هللا قح ىف قدملا امأ
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 2 الا وشال نقل وب لجن )عشا: ىو هالطملا تدعو ف قرنفل ناو
 قدصلا ىلإ رقتفي هتلالج عم صالخإلا نأ ىتح لاوحألاو تاماقملا عيمج ققحتي قدسلابو

 ,ةعاطلاب ىلاعت هللا ةدارإ وه ةدابعلا ىف صالخإلا ةقيقح نأل ءءىش ىلإ رقته ال قدصلاو

 هللا ةدارإ وه قدصلاو اهيف بلقلا روضح نم لفاغ هنكلو ًالثم ةالصلاب ىلاعت هللا داري دقف

 .اًقداص صلخم لك سيلو صلخم قداص لكف ىلاعت هللا عم هروح عم «ةدابعلاب ىلاعت

 هللاب روضحلاب لصتاو ىلاعت هللا ريغ نع لصفنا هنأل ءلاصتالاو لاصفنالا ىنعم اذهو

 . ىلاعت

 رايغألا نم اهصيلختو ضعب نم اهضعب لاوحألاو تاماقملا زييمت وهف :قيقحتلا امأو
 .بئاوشلاو

 ىلاعت هللا درفت هدوهشل لاحالو ملع الب ىلاعت هللا عم دبعلا فوقو وهف :ديرفتلا امأو

 .رودقم لك هتردق لومشو دوجوم لك داجيإب

 نوثالثلاو سماخلابابلا
 ىضرلا نايب ىف

 ىضرلا :نونلا وذ لاقو نك ا م ا :ثراحلالاق
 لاقو . ابر هللب ىضر ْنَم ناميإلا ْمْعَط قاَذ» : هل ُهنْيَي لوسر لاقو . ءاضقلا رمب بلقلا رورس

 ىف َنْرَحْلاو مهلا لَعَجو ؛َنوقَيلاَو ىضرلا ىف حورلا لَعَج هتّمْكحب هللا َنإا : مالسلا هيلع

 رشاب اذإف .«بولقلا ىلإ لصاولا ملعلا ةحص وه اضرلا :دينجلا لاقو . «طخسلاو كعلا

 ال نالاح امهنإف ءاجرلاو فوخلاك ةبحملاو اضرلا سيلو ءاضرلا ىلإ هادأ ملعلا ةقيقح بلقلا

 نبا لاقو .ةبحملاو اضرلا نع ىنغتسيال ةنجلا ىف هنأل .ةرخآلاو ايندلا ىف دبعلا ناترافي

 ىضريف لضفألا هل راتخا هنأ دبعلل ىلاعت هللا رايتخا ميدق ىلإ بلقلا نوكس اضرلا :ءاطع

 .رادقم هبلق ىف ايندلا نم هللا نم اضرلا لاني سيل :بارت وبأ لاقو .«طخسلا كرت وهو هل

 ةليخلاو هركتو بحت اميف «ىلاعت هللا نع اضرلا نيبرقملا قالخأ نم سمخ :ىرس لاقو

 :ليضفلا لاقو .هاوس اميف ةشحولاو ءهب سنألاو «ىلاعت هللا نم ءايحلاو ء«هيلإ ببحتلاب

 اضررلاوب هبا يضرلاو يكلي ىضرلا :نوعمس نبا لاقو .اًئيش هتلزنم قوف ىنمتي ال نأ اضرلا

 دارو اهلإ هلب يقرلاو : اطعسو مضاف هنع نيزخ زار اراتكسوتا يديد ىضررلا نع

 اًيضار نوكي نأ زوجي معن :لاق ؟اًطخاس اًيضار نوكي نأ زوجي له :ديعس وبأ لئس

 .ىلاعت هللا نع هعطقي عطاق لك ىلعو هسفن ىلع اًطخاس هبر نع

 نم ىلإ بحأ رقفلا :لوقي رذ ابأ نإ امهنع هللا ىضر ىلع نب نسحلل مهضعب لاقو



 ىلع لكتا نم لوقأف انأ امأ .رذ ابأ هللا محر :لاقف .ةحصلا نم ىلإ بحأ مقسلاو «ىنغلا
 . هللا اهراتخا ىتلا ةلاحلا ريغ ىف هنأ نمتي مل هل ىلاعت هللا رايتخا نسح

 لك ىف هللا نع ضري مل لاؤسلا طاسب ىلع سلج نم :مالسلا هيلع ىلع لاقو
 قي اذا هده فلو لاق هللاج ال[ موق ةلو قل رجال نفل قدا نيب يسلك : لافو لاح

 هنم اهيبنت دينحلا هلاق اذهو ءءاضقلاب ىضرلا كرت ردصلا قيض :لاقف تقدص >لاقف .ردص

 بلقلا حارشناو هحاسفناو بلقلا حارشنال لصحي ىضرلا نأل كلذو ءىضرلا لصأ ىلع

 نسح نياعو ةريصبلا نيع حتقناو ردصلا عستا نطابلا نم رونلا نكمت اذإف ءنيقيلا رون نم
 لعقو بحلا ةوالح نمضتي بلقلا حارشنا نأل ءهرجضلاو طخسلا عزتنيف ىلاعت هللا ريبدت

 .هدارم بوبحملا نم لعفلا نأ ىري بحملا نأل ,ءقداصلا بحملا دنع ىضرلا عوقوب بوبحملا

 مهتطلاخم نوبأيو رايغألا ةمدخ نوهركي موقلاف بوبحم بوبحملا لعفي ام لكو :ليق امك
 . مهب عفتني ام رثكأ مهيلإ رظنلاب رضتسا امبر مهقيرط بحي ال نم نإف . اًضيأ

 نأل «هورفان ةقرفتلا رثأ مهدحأ نم رهظ تقو ىأف .نمؤملا ةآرم نمؤملا :ربخلا ىف درو

 سفن ترهظ تقو ىأف .تقولا قح عييضت نم سوفنلا روهظو سوفنلا روهظب رهظت ةقرفتلا
 ةسايسلا لامهإو تقولا مكح عييضتب هل اومكحو ةيعمجلا ةرئاد نم هجورخ اوملع ريقفلا

 . ةيعمجلا ةرئاد ىلإ ةشقانملاب داعيف ةياعرلا نسحو

 نوثالثلاو سداسلابابلا
 ةبيفلا نع ىهنلا نايب ىف

 ١7[. :تارجحلا] « ايم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ ) :لجو رع هللا لاق
 مقي ملو 3 يبنلا: م راما هللا لوسر دنع ناك ًالجنر نأ : هاف ةريره ىبأ نعو

 .(هومتبتغاو مكيخأ محل متلك :لاقف ءاّنالف زجعأام :موقلا ضعب لاقف .لجرلا
 ةبيغلا نم اًبئات تام نم# :مالّسلا هيلع نارمع نب ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :ليقو

 .«رانلا لخدي نم لوأ وهف اهيلع ًًرصم تام نمو «ةنجلا لخدي لجر رخآ وهف

 . ةبيغلاب مهتأي مل ًالجر اوركذف رضحف ةوعد ىلإ مهدأ نب ميهاربإ ىعد :ليقو
 جرخف سانلا هيف باتغي اعضوم ترضح ثيح ىسفن اذه ىب لعف امنإ :ميهاربإ لاقف

 .مايأ ةثالث لكأي ملو

 اًقرش هتانسح هب ىمري اًقينجنم بصن نم لثمك سانل' باتغي ىذلا لثم :ليقو
 .ابرغو

 ىمايصو ىتالص نيأ : لوقيف . ةنسح هيف ىري الف هباتك ةمايقلا موي دبعلا ىتؤي :ليقو
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 فصن هل هللا رفغ ةبيغب بيتغا نم :ليقو «سانلا كبايتغاب كلمع بهذ :لاقيف ؟ىتعاطو
 .هيونذ

 كباتغا امب اذه :لاقيف يحول اكو روج ياك لورا :ليقو

 رعشت مل تنأو ساذلا

 كنأ ىتغلي :لاقو ىولح هيف اًقبط هيلإ ثعبف كباتغا اًنالف نإ ورشا حلا كد

 . كتافاكف كتانح للا تيد

 هيلع اًريقف تيقلف اهيلع ىلصأ ةزانج رظتنأ ناكم ىف دادغبي تنك :لاق دينحلا نعو

 لمجأ ناك هسفن نوصي هب المع اذه لمع ول :ىفن ىف تلقف «سانلا لأسي كسنلا رثأ

 كلذ تيأر تمنو هتيضق املف ليللاب درولا نم ءىش ىل ناكو ىلزنم ىلإ تفرصنا املف .هب

 «لاحلا نع ىل فشكف هتبتغا دقف همحل لك :ىل اولاقو .ءدودمم ناوخ ىلع هب اوءاج ريقفلا

 هللحتساو بهذا هلثمب كنم ىضري نمم تنأام :ليقف . ىسفن ىف تلق امنإ هتبتغا ام :تلقف

 لسغ نم طقاستي امم لقبلا نم اًفاروأ ءاملا نم طقتلي هتيأر ىتح ددرتأ لزأ ملو تحبصأف

 . كلو انل هللا رفغ :لاقف ءال :تلقف ؟دوعت مساقلا ابأ اي :لاقف ءهيلع تملسف ءلقبلا

 نوثالثلاو عياسلابابلا
 ةونملا نايب ىف

 ام هل سيل لب لكلا هل نم لكلا بهوو هدلوو هلامو هفن ريبدت نع ىلخت نم ىتفلا

 :هبوتلا) 6 مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ئرتشا هللا نط :ىلاعت هلوق ىف تيهذ اهنإف بهي

 لدعلا ةلرت ام.84: :لحنلا] © ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ :ىلاغت هلوقب قلخت 1
 هللا ةيصعم نم ركتملاو ءاشحفلا كرت امو ءهعمج الإ اًئيش ىلاعت هللا ةعاط نم ناحإلاو

 صاخ ةوتفو «لاعفألاو لاومألاب ةصاخلا ةوتفو «لاومألاب ةماعلا ةوتف .هعمج الإ اًئيش ىلاعت

 ىوعد هتطاب ىف سيل ىذلا وهو ءرارسألابو امهب ءايبنألا ةوتفو «لاوحألابو امهب صاوخا

 فيكف ءهردص هيلع علطي ال ىلاعت هللا نيبو هنيب ىذلا هرسو «ةاءارمو عنصت هرهاظ ىف الو

 ةفرعمو طخسلا نيعب هسفن ىلإو ىضرلا نيعب ىلخلا ىلإ رظنلا ىتفلا نأش نمو .قلخلا
 ىلإ رظنيو «ءبذكوأ ةرقح وأ ةلزي هناوخإل ضرعتي الو هنودو هلثمو هقوف وه نم قوق»

 ناطيشلا ىلإ هبسني كلذ نأ عم عرشلا فلاخ ام الإ مهنم حبقتسم ريغ ءايلوأ مهنأك قلخلا

 هبلقبف عطتسي مل نإف ءهديب هريغي هنأ عم لجو رع هللا ىلإ فيكف .ملسملا هيخأ ىلإ ال اًبنذ
 ىوعدلا كرتو ىنغلا راهظإو رقفلا نامتكو ضيرعتلاو لاؤسلا كرتو قلخلا نم سايإلاو

 ىف لازي ال نأو ءًلعفو اًقلخت هاوه ىلع هريغ دارم رثؤي نأو «ىذألا لامتحاو ىنعملا نامتكو
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 سانلا قوقحب هسفن بلاطيو هقخ بجاوب اًدحأ بلاطي الو نانتما الب ىطعيو هريغ ةجاح

 نمو «هب ىتأي ام ركنتسي الو ءهب ىتأي ام عيمج ىف ريصقتلا هسفن مزليو مهل لضفلا ىريو

 هنأش نمر .ةماعلا نم مذلاو حدملا هذنع ىوتسيو طظح هيف سفنلل ام لك كرت ىتفلا ناك

 عامس ةبناجمو ناوخإلا ةفطالمو سفنلا مركو قلخلا نسحو ءايحلاو ءاخسلاو ءافولاو قدصلا

 هنأش نمو «شغلاو دسحلاو دقحلا نع دعابتلاو ءافولاب دهعلا مركو .ءاقدصألا نم حيبقلا

 نانتمالا كرتو .هنكمأ نإ ههاجو هلام نم ناوخإلا ىلع ةعسوتلاو هللا ىف ضغبلاو بحلا

 هل نوكي الو هبرل هسفن ىلع اًمصخ نوكيو «رارشألا ةبناجمو رايخألا ةبحصو كلذب مهيلع
 منص ىهو مانصألا رسك نم ىتفلا :ليق هنأل ءاهاوه رك ىف دهتجيف اهريغ امصخ

 .ناسنإلا

 نع صضرعيو «مانغل ا راع الو ءهرقفل اريقف رفاني ال نأ ىتفلا ناك نمو

 ىلولا نيب زييمتاالو .«فرعي ال نمو فرعي نمو .ئراطلاو ميقملا هذنع ىوتسيو .نينوكلا

 ةرشع ىف ناك اذإو ةبحملا رسيو ةمعنلا رهظيو رذتعي الو رخدي الو .لكألا ةهج نم رفاكلاو

 عرشلا هبدني مل اميف دحأ هجو رمحي ال نأو ءرثكأ وأ لقأ هريشع هب ىتأ ام ناك نإ ريغتي الف
 لب ءربص عنم نإو ركش ىطعأ نإو هيف عجري ال هنع جرخ امو قيدص ىلع حبري الو .هيلإ
 .هفورعمب فراعلا ةوتفو .«قحلا نع قلخلاب لغتشي ال نأ ةوتفلا ركش عنم نإو رثآ ىطعأ نإ

 .هفولأمو هداتعمب هريغ ةوتفو

 ءاخسلا ىف لصف
 ىلإ ةردابملاو اًيورخأو اًيويند اًقلطم كظح ىلع ناوخإلا ظوظح ميدقت :ءاخسلا

 سفنلا لذب لب« هريتستو هريغصتو هليجعتو ىطعأ امب نانتمالا كرتو لاؤسلا لبق ءاطعإلا

 نيملسملا هوجو ىف لاؤسلا لذ ىري نأ هركي نأو «ءايحلا ةياغ ىلع قلخلا ىلع لاملاو حورلاو

 ربكأ ىضرلاو «ةعانملا ةءورمو لذبلابو اهئاخس نم ربكأ سانلا ىديأ ىف امب سفنلا ءاخسو

 .ةمكحلاب ءاخسلا هلك كلذ نم ربكأو ءاطعلا ةءورم نم

 نوثالثلاو نماثلابابلا
 قالخألا مراكم نايب ىف

 .[199 :فارعألا] « نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ)» :ىلاعت لاق

 نمع ضرعتو ؛كعطق نم لصتو .كمرح نم ىطعتو ء,كملظ نمع وفعت هانعم
 مهللا ١:لوقي قالخألا مراكمب اًنوعبم هلْلَع .ناكف .ءكيلإ ءاسأ نم ىلإ نسختو 6كيلع لهج
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 ةلصو ءماعطلا ماعطإو .مالَّسلا ءاشفإ ءاخسلا نمو .«نوملعي ال مهنإف ىموقل رفغا
 نم قالخألا مراكم .مراحملا بانتجاب مراكملا لينو «ماين سانلاو ليللاب ةالصلاو «ماحرألا

 بحاص .هئاسحإ نم رثكأب نسحملا ةأفاكم . فيرش لعف هعبتي فيطل لوق ةنحلا لهأ لامعأ

 لازي ال ىذلا ميئللا دض رذتعي لازيالو هلأست نأ كجوحي ال ىذلا وه قالخألا مراكم

 جاتحي نمل ايندلا حرطو «مهجئاوح ءاضق ىلإ ةعراسملاو ناوخإلا للز نع لفاغتلاو «رختفي

 :اهدإ

 نوثالثلاو عساتلا بابلا
 ةعانقلا نايب ىف

 « ةّبيَط ةاّيح هَنيبحِنلَف نمؤم وهو ئننأ وأ ركذ نم احلاص لمع نمل : ىلاعت هّللا لاق

 هّللا نم ةفوم ةعانقلاو : : ةعانقلا ايندلا 0 ةبيطلا ةايحلا 0 نم ا لاق . :لمدنلا]

 0 + مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو . «ىنفي ال زنك ةعانقلا» : هَ : هكر 2 هللا لوسر لاقكو .لجو ع

 00 ع وا ار ا اًبحاص دارأ

 هللا ىضر ةريره ىبأ نعو ا ل ع هل د توملاف اًظعاو دارأ

 ركشأ نكت اًعنق نكو ءسانلا دبعأ نكت اًنعرو نك» : ِهّنِيَع هللا لوسر لاق :لاق هنأ هنع

 نكت كرواج نم ةرواجم نسحأو ءائمؤم نكت كسفنل بحت ام سانلل بحأو «سانلا
 :ىلاعت هلوق ىف ليقو .«بلقلا تيمت كحضلا ةرثك نإف كحمضفلا نم ٍلقأو ءاممل#م

 . ةعانقلا ىنعي . 8 :جحلا]  انسح اقر هّللا مهتقزريل
 .اهيف ارقتساف ةعانقلا ايقلف نالوجي اجرخ ىنغلاو زعلا نإ :بهو لاقو

 ىنغتساف مدآ نبا عنق» :ةاروتلا ىفو . «اًعئاج ناك نإو ىنغ عناقلا» :روبزلا ىفو

 عضو :ليقو .«ًاليوط حارتساف ًاليلق بعت «هتءورم ترهظف دسحلا كرت «ملسف سانلا لزتعا

 ةبيهلاو «ةيصعملا ىف لذلاو ؛ةعاطلا ىف زعلا» :عضاوم ةسمخ ىف ءايشأ ةسمخ ىلاعت هللا

 . «ةعانقلا ىف ىنغلاو «ىلاخلا نطبلا ىف ةمكحلاو «ليللا مايق ىف

 :ليقو .صاصقلاب كودع نم مقتنت امك ةعانقلاب كصرح نم مقتنا :مهضعب لاقو

 ىف هبوث لسغ ديزي ابأ نإ : ليقو .هنزح لاط سانلا ىديأ ىف ام ىلإ هانيع تبعت نم
 زرغت ال :لاقف موركلا ناردج ىف بايثلا قلعن :هبحاص هل لاقف هل بحاص عم ءارحصلا

 :لاقف .ناصغألا رسكي هنأل ءال لاقف .رجشلا ىف هقلعن :لاقف «سانلا ناردج ىف دتولا

 ىلع صيمتعلاو نسفلا هرهظب ىلونرت باوذلا قلع آل لافك ءشقمللا قع هظيبن
 .رخآلا بناجلا فج ىتح هبلق مث «هبناج فج ىتح هرهظ
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 نوعبرألابابلا
 لئاسلا نايب ىف

 هتين تناك نم «نيكاسملاو ءاقعضلا ىلع قيرطلا عطق دقف هموي توق هدنعو لأس نم

 هتين تناك نمو «ةمغار ىهو ايندلا هنتأو هلمش عمجو هبلق ىف هانغ هللا لعج ةرخآلا بلط

 بتك ام الإ اهنم هيتأي الو هرمأو هلمش تتشو هينيع نيب رقفلا ىلاعت هللا لعج ايندلا بلط
 مومهلا هيلع تبعشت نمو «ةرخآلاو ايندلا مه هللا هافك (دحاو امه مومهلا لعج نمو ءهل
 مغ ىواست ام اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ايندلا عيمج .كله اهتيدوأ ىأ ىف ىلاعت هللا لابي مل

 هل هللا كراب هل هللا مسق امب ىضر نم ءاهنم كبيصي ليلق عم ريصقلا كرمعب فيكف «ةعاس

 .هيلع تنه هيلإ تجتحا نم «لاونلا ريخ ىطعأ دقف لاؤسلا نع ىفتكا نم هيلع هعسوو هيف
 نأ ديرملا رحلاب قيلي فيك :ةعانقلا مزلاو اهريغ كسفن ةنؤم مزلت الف ارح شيعت نأ ثدرأ اذإ
 دحأ لأس ام ةلأسملا ىف ام سانلا ملعي ولو «ديري ام لك هالوم دنع دجي وهو ديبعلل للذتي

 ام لئاسلا قددص ول «(دبأ مهلأس نم اومرح ام لئاسلا قح ىف ام سانلا ملعي ولو .اًنيش

 ههجو ءام راغ الإ اهضقي مل وأ اهاضقف ةجاح ًالجر لأس لجر نم ام .هدر نم سدق

 : اًموي نيعبرأ

 نوعيرألاو ىداحلا بابلا
 ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفشلا نايب ىف

 نم مهيطعت نأ كلذو «ىلاعت هللا رمأل ميظعت ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفشلا نأ ملعا

 امب الو .نوملعي ال امي مهبطاخت ال نأو «نوقيطيال ام مهلمحت ال نأو نوبلطيام كسفن

 مهتعفنم ليصحت ةيفيك ىف كركفو مهتزحي ام كنزحي نأو.مهرسي ام كرسي نأو .نوملعي

 بابذلا طقس ول ىتح مهايندو مهنيد ىف مهرضي ام عفد ةيفيكو ؛مهيلإ ةيويندلاو ةينيدلا
 بحأ اعرش نمؤم بلق ظفحت نأل نوكت نأو + كبلق ىف الأ اهل تدجول مهدحأ هجو ىلع

 لذ ىلع كسفن .لذو كّرع ىلع كيخأ رع راتخت نأو « ةوزغو ةجح اذكو اذك نم كيلإ

 . كيخأ

 نوعبرألاو ىناثلا بابلا
 بوننلا ةقآنايب ىف

 .هري ملو هقرعي مل نم ملظ نم بونذلا مظعأ :ليق ءهيونذ تتام تام اذإ نمل ىبوط



 لك هيلع طلسو ءىش لكل هرخس هاصع نمو ؛ءىش لك هل رخس ىلاعت هللا عاطأ نم
 ةبوقع وهف هبيصي ام لك نوكي نأ الإ مؤشلا نم بنذلا ىلع رارصإلا ىف نكي مل ول «ءىش
 دض الإ ةيصعملا كرت ىف نكي مل ولو ءاّيفاك ناكل مقس وأ ةحص وأ ةقيض نم وأ ةعس نم

 وأ هجولا ىف اًذاوس ةنعللا تسيل . هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل دبعلا نإ . اًيفاك ناكل كلذ

 ىف نكت ال .هنم رش وأ هلثم ىف عقو الإ بنذ نم جرخي ال نأ ىف ةنعللا امنإ لاملا ىف اًنصقن

 بونذلاف ءتاجوزلاو ناوخإلاو نامزلا ريغت نم تركنأ ام بتذلا ىف كنم زجعأ ةبوتلا

 لقن وأ ءملعلا نم ءىشوأ «نآرقلا نايسنو «تيبلا رأفو ةبادلا قلخت ىف ىتح كلذ تثروأ

 ىتح كرتشي ثيح نم لك ةبوقعف « ةقشملاو ةدشلل ةعوضوم ةبوقعلاو ءرارحألا نم هتوالت
 الإ ةوق الو لوحالو .ةعاطلا باوثك مظع اذإ هلثم اًبنذ بنذلا ةبوقع نوكت دقو مالتحالا

 . ميظعلا ىلعلا هألاب

 نوعيرألاوثلاثلا بابلا
 برملا لهأ ةالص ةفص ىف

 موي هيلع كلابقإ ىلاعت هللا ىلع لبقأو اهلهأو ايندلا سناف ةالصلا ىف تلخد اذإ

 ملعتو هيجانت كيلع لبقم وهو نامجرت هنيبو كنيب سيل هللا ىدي نيب كفوقو ركذاو «ةمايقلا

 .ميظعلا كلملا هنإف فقاو تنأ نم ىدي نيب

 نوكي نأ ربكأ هللا :تلق اذإ ىغبني :لاقق ؟ىلوألا ةريبكتلا ربكت فيك :مهضعبل ليقو

 .ءاهلا عم قرفلاو ةبقارملاو ماللا عم ةبيهلاو .فلألا عم ميظعتلا هللا ىف كبوحصم

 نوكلا راصو «.ةمظعلا ةعلاطم ىف باغ ربكأ هللا لاق اذإ نم سانلا نم نأ ملعاو

 نم ىشخي امف ةلدرخلا ىقلي مث «ةالف ضرأب ةلدرخك هردص حرش ءاضف ىف هرسأب

 ةلدرخلا ةلزنمب راص ىذلا نوكلا نم وه نطابلا ىف لياختي امو سفنلا ثيدحو ةسوسولا
 .ملعأ ىلاعت هّللاو «ديعلا اذه لثم ةسوسولا محازت فيكف تيقلأو

 هللا ىلصو «نيصلخلل هئايفصأو نيلماعلا هئاملعو نيبرقملا هدابع نم مكايإو هللا انلعج

 هجاوزأو نيبرقملا هبحصو هلآ يلعو «نيلجحملا رغلا دئاقو نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع

 «نيبرقملا ةكتالملاو نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو .نيصلخملا هتيرذو نيرهاطلا نيبيلهلا

 .نيملاعلا بر هَّلل دمحلاو «نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص



 تح- ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تقسيط ١ا/[ بح

 دئاقعلا دعاوق
 ىف

 ديحونلا
 مييرمنأ

 ىداهلا ءديدشلا شطبلاو ديجملا شرعلا ىذ «ديري امل لاعفلا ديعملا ئدبملا هلل دمحلا

 ءديحوتلا ةداهش دعب مهيلع معنملاو ءديدسلا كلسملاو «ديشرلا جهنملا ىلإ ءديبعلا ةوفص

 ىفطصملا هلوسر عابتا ىلإ مهب كلاسلا «ديدرتلاو كيكشتلا تاملظ نع مهدئاقع ةسارحب

 هلاعفأو هتاذ ىف مهل ىلجتملا ديدستلاو دبيأتلاب نيمركملا نيمركألا هبحص راثآ ءافتقاو « هلع

 ال دحاو هتاذ ىف هنأ وهو ءديهش وهو عمسلا ىقلأ نم الإ اهكردي ال ىتلا هفاصوأ نساحمب
 هل لوأ ال ميدق دحاو هنأو ءهل دن ال درفنم ءهل دض ال دمص ءهل لثم ال درف هل كيرش

 ال مئاد هل عاطقنا ال مويق ءهل ةياهن ال ىدبأ ءهل رخآ ال دوجولا رمتسم ؛هل ةيادب ال ىلزأ

 لاصفنالاو ءاضقنالاب هيلع ىضقي ال .لالجلا توعتب اًقوصوم لازي الو لزي مل ؛هل مارصنا

 ءىش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه لب .لاجآلا ضارفتناو دابآلا مرصتب

 ىف ماسجألا لئامي ال هنأو .ردقم دودحم رهوج الو روصم مسجب سيل هنأو :هيزنتلا 5

 هلحت الو ضرعب الو ءرهاوجلا هلحت الو رهوجب سيل هنأو .ماسقنالا لوبق ىف الو ريدقتلا

 «ءىش لثم وهالو «ءىش هلثمك سيل ءدوجوم هلئامي الو اذوجوم لثامي ال لب «ضارعألا
 الو غ نوضرألا هفنتكت الو ثاهجلا هب طيخت الو ءراطقألا هيوحت الو ءرادقملا هذحي ال هنأو

 اهزنم ءاوتسا هدارأ ىذلا ىنعملابو ءهلاق ىذلا هجولا ىلع شرعلا ىلع وتسم هنأو تاومسلا

 هتلمحو شرعلا لب شرعلا هلمحي ال .لاقتنالاو لولحلاو نكمتلاو رارقتسالاو ةسامملا نع

 ءىش لك قوفو ءامسلاو شرعلا قوف وهو «هتضبق ىف نوروهقمو هتردق فطلب نولومحم
 ضرألا نع اًدعب هديزت ال امك ءءامسلاو شرعلا ىلإ اًبرق هديزت ال ةيقوف .ىرثلا موخت ىلإ
 ضرألا نع تاجردلا عيفر هنأ امك «ءامسلاو شرعلا نع تاجردلا عيفر وه لب «ىرثلاو

 وهو ءديرولا لبح نم دبعلا ىلإ برقأ وهو ءدوجوم لك نم بيرق كلذ عم وهو «ىرثلاو
 هنأو ماسجألا تاذ هتاذ لئامت ال امك ماسجألا برق هبرق لئامي ال ذإ ,ءديهش ءىش لك ىلع

 هذحي نأ نع سدقت امك ناكم هيوحي نأ نع ىلاعت «ءىش هيف لحيالو ءىش ىف لحيال

 هقلخ نم نئاب هنأو ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو ناكملاو نامزلا قلخ نأ لبق ناك لب ءنامز
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 هلحت ال ناتسسالاو رييغتلا نع سدقم هنأو «هتاذ هاوس ىف الو هاوس هتاذ ىف سيل «.هتافصب

 ىفو هب لاوزلا نع اًهزنم هلالج توعن ىف لازي ال لب ءضراوعلا هيرتعتالو ثداوحلا
 ىئرم لوقعلاب دوجولا مولعم هتاذ ىف هنأو .لامكتسالا ةدايز نع اًينغتسم هلامثك تافص

 ههسجو ىلإ رظنلاب معنلل مامتإو ءرارقلا راد ىف راربألاب اًقطلو ءهنم ةمعن راصبألاب تاذلا

 0 .ميركلا

 الو ءزجع الو روصق هيرتعي ال رهاق رابج ءرداق ىح ىلاعت هنأو :ةردقلاو ةايحلا

 ةزعلاو توكلملاو كلملا وذ هنأو ءهتوم الو ءانف هضراعيالو ءمون الو ةنس هذخأت

 نووي قلقا عفن تايوطتل تاوبسلاو مالا ةلقناو ريقلاو ناطلسلا هل قاو سنا

 مهلامعأو قلخلا ىلخ .عادبإلاو داجيإلاب دحوتملا عارتخالاو قلخلاب درفنملا هنأو ءهتضبق ىف

 ال رومألا فيراصت هتردق نع بزعي الو .رودقم هتضبق نع ذشي ال مهلاجآو مهقازرأ ردقو

 . هتامولعم ىهانتت الو هتارودقم ىصحن

 ىلإ نيضرألا موخت ىف ىرجي امب هملع طيحم تامولعملا عيمجب ملاع هنأو :ملعلا

 ثنا ملعي لب ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف«ةرذ لاقثم اق «تاومسلا ىلع

 «ءاوهلا وج ىف رذلا ةكرح كرديو ءاملظلا ةليللا ىف ءامصلا ةرخصلا ىلع ءادوسلا ةلمنلا

 رئارسلا تايفخو ؛رطاوخلا تاكرحو ءرئامضلا سجاوه ىلع علطيو ىفخأو رسلا ملعيو
 لولحلاب هتاذ ىف لصاح ددجتم ملعب ال «لازآلا لزأ ىف هب اًقوصوم لزي مل ىلزأ ميدق ملعب

 .لاقتنالاو

 توكلملاو كلملا ىف ىرجي الف تاثداحلل ربدم تانئاكلل ديرم ىلاعت 4 :ةدارإلا

 زوف ءركن وأ نافرع ءرفك وأ ناميإ ءرضوأ عفن ءرش وأ ريخ > ءريبك وأ ريغص «ريثك وأ ليلق

 ءاش امف ءهتئيشمو هتمكحو هردقو هئاضقبالإ نايصعوأ ةعاط ناصقن وأ ةدايز ءنارسخ وأ

 ئدبملا وه لب ءرطاخ ةتلف الو رظان ةتفل هتئيشم نع جرخي ال «ءنكي مل أشي مل امو ناك

 الإ هتيصعم نم دبعل برهم الو ؛هئاضقل بقعم الو همكحل دار ال «ديري امل لاعفلا ديعملا
 نجلاو سنإلا عمتجا ولف «هتدارإو هتئيشمب الإ هتعاط ىلع هل ةوق الو .هتمحرو هقيفوتب

 اوزجعل هتئيشمو هتدارإ نود اهوتكسي وأ ةرذ ملاعلا ىف اوكرحي نأ ىلع نيطايشلاو ةكئالملاو

 هلزأ ىف اديرم اهب اًقوصوم كلذك لزي مل «هتافص ةلمج ىف هتاذب ةمئاق هتدارإ نأو كلذ نع

 الو مدقت ريغ نم هلزأ ىف امك اهتاقوأ ىف تدجوف اهردق ىتلا اهتاقوأ ىف ءايشألا دوجول
 بيترتب ال رومأللا ربد ءريغت الو لدبت ريغ نم هتدارإو هملع قفو ىلع تعقو لب ءرخأت

 .نأش نع نأش هلغشي مل كلذلف نامز صيرت الو راكفأ

 عومسم هعمس نع بزعي ال ءىريو عمسي ريصب عيمس ىلاعت هنأو :رصيلاو عمسلا



 هتيؤر عفدي الو ءدعب هعمس بجحي الو «قد نإو ىئرم هرصب نع بيغي الو «ىفخ نإو
 «بلق ريغب ملعي امك «ناذآو ةخمصأ ريغ نم عمسيو «نافجأو ةقدح ريغ نم ىري .مالظ

 هتاذ هبشت ال امك «قلخلا تافص هتافص هبشت ال ذإ ةلآ ريغب قلخيو «ةحراج ريغب شظبيو

 .قلخلا تاوذ

 هبشي ال هتاذب مئاق ميدق ىلزأ مالكب دعوتم دعاو هان رمآ ملكتم ىلاعت هنأو :مالكلا

 عطقني فرحب الوءمارجأ كاكطصا وأ ءاوه لالسنا نم ثدحي توصب سيلف «قلخلا مالك

 هلسر ىلع ةلزنملا هبتك روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا نأو «ناسل كيرحت وأ ةفش قابطإب

 هنأو «بولقلا ىف ظوفحم فحاصملا ىف بوتكم ةنسلألاب ءورقم نآرقلا نأو «مالسلا مهيلع

 بولقلا ىلإ لاقتنالاب قارتفالاو لاصفتالا لبقي ال «ىلاعت هللا تاذب مئاق ميدق كلذ عم

 راربألا ىري امك ءفرح الو توص ريغب هللا مالك عمس مالسلا هيلع ىسوم نأو ءقاروألاو

 ايح ناك تافصلا هذه هل تناك اذإو . ضرع الو رهوج ريغ نم ةرخآلا ىف ىلاعت هللا تاذ
 رصبلاو عمسلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلاب املكتم اًريصب اًعيمس اًديرم اًرداق اًلاع

 .تاذلا درجمب ال مالكلاو

 هلدع نم ضئافو هلعفب ثداح وهو الإ هاوس دوجوم ال ىلاعتو هناحبس هنأو :لاعفألا

 الو هتيضقأ ىف لداع هلاعفأ ىف ميكح هنأو ءاهلدعأو اهمتأو اهلمكأو هوجولا نسحأ ىلع

 ملظلا روصتي الو هريغ كلم ىف هفرصتب ملظلا هنم روصتي دبعلا ذإ دابعلا لدعب هلدع ساقي

 نم هاوس ام لكف ءاملظ هيف هفرصت نوكي ىتح اكلم هريغل فداصي ال هنإف «ىلاعت هللا نم

 كردمو ضرعو رهوجو تابنو ناويحو ضرأو ءامسو كلمو ناطيشو نجو سنإ

 ناك ذإ ءاّئيش نكي مل نأ دعب هأشنأو ءاعارتخا مدعلا دعب هتردقب هعرتخا ثداح :سوسحمو

 امل اًقيقحتو هتردقل ًراهظإ دعب قلخلا ثدحأف هريغ هعم نكي ملو هدحو اًدوجوم لزألا ىف
 لضفتم ىلاعت هنأو «هتجاحو هيلإ هراقتقال ال هتملك نم لزألا ىف قحو هتدارإ نم قبس

 هل «موزل نع آل حالصإلاو ماعنإلاب لوطتمو .ءبوجو نع ال فيلكتلاو عارتخالاو قلخلاب
 باذعلا عاونأ هدابع ىلع بصي نأ ىلع ارداق ناك اذإ .نانتمالاو ةمعنلاو ناسحإلاو لضفلا

 الو اًحيبق نكي ملو ًالدع هنم ناكل كلذ لعف ولو «باصوألاو مالآلا بورضب مهيلتبيو

 ذإ موزللاو قاقحتسالا مكحب ال دعولاو مركلا مكحب تاعاطلا ىلع هدابع بيثي هنأو ءاملظ

 تاعاطلا ىف هقح نأو ءقح هيلع دحأل بجي الو ملظ هنم روصتي الو لعف هيلع بجي ال

 رهظأو لسرلا ثعب هنكلو ؛لقعلا درجمب ال هئايبنأ ناسل ىلع هباجيإب قلخلا ىلع بجو
 مهقيدصت قلخلا ىلع بجوف هديعوو هدعوو هيهنو هرمأ اوغلبف «ةرهاظلا تازجعملاب مهقدص
 ترملا ةفاك ىلإ هتلاسزب هع دمحم ىشرقلا ىمألا ىلا فعلا هنأوب مدر اوءافع انيق



 هلعجو ءايبنآلا رئاس ىلع هلضفو ءررقام الإ عئارشلا هعرشب خسنف سنإلاو نجلاو مجعلاو
 اهب نرتقي مل ام هللا الإ هلإ ال لوق :ىهو ءديحوتلا ةداهشب ناميإلا لامك عنمو رشبلا ديس

 ايندلا نم هب رقأام عيمج ىف هقيدصت قلخلا مزلأف هللا لوسر دمحم ىهو .لوسرلا ةداهش

 ركنم لاؤس هلوأو «توملا دعب هنع ربخأ امب نقوي ىتح دبع ناميإ لبقي ال هنأو «ةرخآلاو
 هنالآسيف دسجو حور اذ اًيوس هربق ىف دبعلا نادعقي نالئاه نابيهم ناصخش مهو .ريكنو
 امهلاؤسو ربقلا اناتف امهو ؟كيبن نمو كنيد امو كبر نم :نالوقيو ةلاسرلاو ديحوتلا نع

 مسجلا ىلع لدع همكحو قح هنأو ءربقلا باذعب نمؤي نأو «توملا دعب ربقلل ةنتف لوأ

 قابط لثم هنأ مظعلا ىف هتفصو ءناسللاو نيتفكلا ىذ نازيملاب نقويو ءءاشي ام ىلع حورلاو

 لدرخلاو رذلا ليقاثم ذئموي جنصلاو «ىلاعت هللا ةردقب لامعألا هيف نزوت نيضرألاو تاومسلا

 اهب لقثيف رونلا ةفك ىف ةنسح ةروص ىف تانسحلا فئاحص حرطتو .لدعلا مامتل اًقيقحت

 ةفك ىف تائيسلا فئاحص حرطتو «ىلاعت هللا لضفب هللا دنع اهتاجرد ردق ىلع تازيملا

 ىلع دودمم رسج وهو قح طارصلا نأب نمؤي نأو. «ىلاعت هللا لدعب نازيملا اهب فخيف ةملظلا
 ىلاعت هللا مكحب نيرفاكلا مادقأ هيلع لزت ةرعشلا نم قدأو فيسلا نم دحأ منهج نتم

 نمؤي نأو ءرارقلا راد ىلإ نوقاسيف نينمؤملا مادقأ هيلع تبثتو ءرانلا ىلإ مهب ىوهيف

 طارصلا زاوج دعبو ةنجلا لوخد لبق نمؤملا هنم برشي ُهَثبَي دمحم ضوح :دوروملا ضوحلاب
 نمؤيو ءرثوكلا نابصي نابازيم هيف ءءامسلا هضرع ءاّدبأ اهدعب أمظي مل ةبرش هنم برش نم
 لخدي نم ىلإو هيف حماسم ىلإو باسحلا ىف شقانم ىلإ هيف قلخلا توافتو باسحلا مويب
 ءاش نمو «ةلاسرلا غيلبت نع ءايبنألا نم ءاش نم لأسيف نوبرقملا مهو «.باسح ريغب ةنجلا
 «لامعألا نع نيملسملا لأسيو ءةنسلا نع نيعديملا لأسيو «نيلسرملا بيذكت نع رافكلا نم

 هللا لضفب دحوم منهج ىف ىقبي ال ىتح ماقتنالا دعب رانلا نم نيدحوملا جارخإب نمؤيو
 ههاج بسح ىلع لك نينمؤملا رئاس مث ءادهشلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا ةعافشب نمؤيو «ىلاعت

 ىف دلخي الو «ىلاعت هللا لضفب جرخأ عيفش هل نكي ملو نينمؤملا نم ىقب نمو ؛هتلزنمو

 ةباحصلا لضف دقتعي نأو ءناميإلا نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم اهنم جرخي لب نمؤم رانلا
 مث ءنامثع مث ءرمع مث ء ركب وبأ : هِيَع هللا لوسر دعب سانلا لضفأ نأو «مهتبترو

 هَْعهلوسرو ىلاعت هللا ىنثأ امك مهيلع ىنثيو ةباحصلا عيمجب نظلا نسحي نأو ٠ مكي ىلع

 اًنقوم كلذ عيمج دقتعا نمف ءراثآلا تدهشو ةنسلا هب تدرو امم كلذ لكف «نيعمجأ مهيلع

 لامك ىلاعت هللا لأستف .ةعديلاو لالضلا طهر قرافو «ةنسلا ةباصعو قحلا لهأ نم ناك هب

 انديس ىلع هللا ىلصو «نيمحارلا محرأ هنإ نيململا ةفاكلو انل ايندلا ىف تابثلاو «نيقيلا



 تح ىلازفلامامإلا لئاسرةعوويجم بلس سسيسللللللس ١مم

 رِسيرمل مْ

 فوصتلا ىف فيناصتلا ةصالخ
 باكلاةهبطخ

 اهلوصول اًميرط نايبلا لعجو «نيفراعلا بولق هرارسأ فئاطل عدوأ ىذلا هلل دمحلا

 هلآ ىلعو ءاّنايب مهحضوأو اًناسل ءايبنألا حصفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيدشرتسملا ىلإ

 .نيلماعلا هتعيرش ءاملع عيمج ىلعو «نيداهلا هبحصو

 ءاًيهذم ىعفاشلا (نيمأ دمحم)؛«هيلإ ريقفلا نيبملا هبري نيعتسملا لوقيف :دعب امأ

 هلو هللا ىنرفظأ دق هنإ :ةماقإ ىرهزألا .ةدلب ىلبرإلا «ةبست ىدركلا ءاًيرشم ىدنبشقنلا
 سيل نمع تبجتحاف .ةيسراقلا ةغللا حاشوب ةشحوم «ةيهلإلا مولعلا نم «ةبيرغ ةردب دمحلا
 خيشلا مالسإلا ةجح .ةماهفلا رحبلاو ةمالعلا ملاعلا فيئاصت سفنأ نم وهو اهب ماملإ هل

 نع ىنغعلا وهو (ءايحإلا باتكك) بحاص ىسوطلا ىلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم
 ةمدخو .نيملسملا ةحيصن نم تيأرف هرب نيملسملا ىلع ضافأو ءهرس هللا سدق فيرعتلا
 ىنعملا ةلازجو ظفللا ةقر عم (ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا) نم اهتمجرت' ىلع هللاب نيعتسأ نأ «نيدلا

 لاق .مالسلا رادب زوفلاب انيلع نمي نأ لأسأ هللاو .ماعلاو صاخلا اهب عفتني ىك ىنبملا ةلوهسو

 («فيناصتلا ةصالخب) ةموسوملا ةلاسرلا هذهل ةاتسألا فيلأت ببس نايب ىف ىسرافلا اهلقان

 :هتمجرت اذ ام. هب لصتي امو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا دعب

 ىلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم مالسإلا ةجح ةذمالت نم لجر ناك دقف :دعب امأ

 اًيصن نف لك نم زاح ىتح نينسلا نم ةدم مولعلا ليصحت ىف بعت دق ىلاعلا هرس هللا سدق
 ىف ةليوط ةدم ىسفن تبعتأ دق ىنإ : لوقيو هسفن ىف ركفتي راص موي تاذ ىفف ارفاو
 ىف ىندوقيو ىتيادهل اًببس نوكيل اهنم ىل عفنأ ملع ىأ ىردأ ال نآلاو .«مولعلا ليصحت

 هيلع لاق امك هنم زرتحأو دعابتأ ىتح اهنم عفانلا ريغ اًضيل ىردأ 0 .ةمايقلا تاصرع

 ىتح هيلع بلغت ةركفقلا هذه تلاز امو . «عقتي ال ملع نم هللاب دوما :مالسلاو ةالصلا

 بلطيو .ىرخأ لئاسمو هذه هتصق نع هيف هيتفتسي اًياتك هخيش ىلإ بتكي. نأ ىلع هتلمح

 ..ءاعدلاو“ ةحيصنلا كلذ عم هنم

 ؛مولعلا ءايحإك ةديدعلا كبتك ىف اًنودم ىباوج ىلإ قيرطلا ناك نإ ىالوم :هيف لاق
 جاهنمو سدقلا جارعمو ميقتسملا ساطسقلاو لمعلا نازيمو نآرقلا رهاوجو ةداعسلا ءايميكو
 ىديس نم بلطأف ءاهيف ةعلاطملا نع فرطظلا ليلك فيعض كمداخ نإف .اهلاثمأو نيدباعلا

 هدر ىف خيشلا بتكف .لاق انع رمخآ ىلإ هيف: امب لمعأو. موي لك هؤرقأ ارصتخم ىذاتسأو
 . هنلط هلوق وهو هيلإ هلسرأو. ىتآلا باتكلا
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 كب كلسمو هتعاط ىق كءاقب هللا ءلاطأ صلخملا بحاصلاو ءزيزعلا دلولا اهيأ ملعا

 هلع نيلسرلا ديس ثيداحأ ىف ةعومجم نيرخآلاو نيلوألا حئاصن عيمج نأ .هبابحأ قيرط
 هحصن دئاوم ىلع لفطتم وهف حصن امهم حصان لكف «ملكلا عماوج ىتوأ ىلا وه هنأل
 لصي مل نإو .ىحئاصن ىلإ كل ةجاح الف ةيوبنلا حئاصنلا نم ءىش كلصو نإف) : هلل

 هتعيض ىذلا كرمع نم هتيضمأ اميف كمولع نم هتلصح ىذلا ام ىل لقف اهنم ءىش كيلإ
 .(ىدس

 «نيملاعلل ةبوتكم نيلسرملا ديس تالاقم ىف نيرخآلاو نيلوألا حئاصن لك :دلولا اهيأ

 هلاغتشا دبعلا نع هللا ضارْعإ ةمالعا :وهو ثيدحلا اذه اهنمف .ةمات ةدتاف ديقي اهنم لكو

 هيلع لوطي نأ ريد هق لحام ريغ يف ةرمح نم ةعاس تبعد ارضا نإو :هنعي الامي

 ةحيصنلا هذهف .هراَّلا ىلإ ٌرَهَجتِيلَف مرش هرِيَخ بلي ملو نيمترألا َرواَج نمو هترسح
 .انذلا لهأل ةيفاك ةظعوملاو

 ىف ةحيصنلا معط نأل اهب لمعلاو اهلوبق ىف ةبوعصلاو لهس ةحيصتلا لعق :ىدلواي

 بلط ىف هتمه كذبي نم دنع اصوصخ .مومعلا ىلع ةبوبحم تايهتملاو رم ىوهلا دباع مف
 دصقي امنإ هنأل ىويندلا فرشلاو ّرعلا هباستكال اهوحنو ةراهمللاو لضقلاو مسرلا مولع

 هذهف لضاف مناع الف .: لاقيو ملعلا هيلإ بسنيل هل لمعلا نؤد مللعلا درجم مولعلا ليصحتب

 ملعلا ليصحت ” مهتياغ ذإ للاب ذايعلاو «ةقسالفلا .بهذم ةهياهن) وه ردقلا اّذهو ةدساف ةديقع

 نع ةلفغ ىف مهو ةغلاب ةجح .مهيلع نوككي ملعلا نأ اوملعي ملو «لمعلا ىلإ تافتلا نودب

 . «هملعي هللا هعفني مل ملاع ةمايقلا موي اًباذع سانلا دشأ نإ» : لَيهلوق

 عفتني مل ؛اذإ ملاعلا شأ انغلب» :للق ناذاز نب روصنم ننع ىقهيبلاو دمحأ مامإلا ىورو

 نتنب انتيذآ دقف «ثيبخ اي لعفت تنك اذام :هل نولوقيو هحير نتن نه راتلا لهأ حيصت هملعب

 عفتتأ ملف اًناع تنك : مهل لوقيف ؟رشلاو ىذدأألا نم هيف نحت ام كيفكي امأ .كحير

 . (ىملعي

 ؟كب هللا لعقام :لاتقف هتافو دعب هموت ىف هآر دينجلا باحصأ رباكأ ضعب نأ ىكحو

 كلت تذفنو .مولعلا كلت تينفو «تارابعلا كلت تياغو «تناراشإللا .كنلت تحاط :لاق

 ..ليللا قوج ىف اهكرن اتك .ءتاعيكر الإ انتعفن امو .موسرلا
 ةفيرشلا ىناعملاو لاوحألا نم اًملاخ لامعألا نم اًسلقم نوكت ال نأ ىغبني :دلولا اهيأ

 برضب اذه كل حضتيو ةمايقلا موي كديب .ذخأي ال ههرجمي ملعلا نأ اًئيقي ملعاو «ةيلاعلا

 ةيدنه فويس ةرشتع هعمو .هزافم ىف ريسي وه امتيب برحلا نسحي الجر نأ ول .تيأرآ «لاثم

 هذه هنع عقدت له ميظنع دسأ هأجاف ذإ اهب دلقت دقو «ةدوجلا ةياغ ىف ماهسو ىسقو
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 ىتح اّنيش هنع ىنغت ال اهنأب مات نيقي ىلع تنأ ءاًئيش دسألا رش نم اهدرجمب ةحلسألا

 «ةدحاوب لمعي ملو ةلأسم فلأ ةئام ملع اًصخش نأ ول كلذكف ءاهنم دصق اميف اهلمعتسي

 هب اصخش نأ ول :لوقنف رخآ الاثم كل برضنلو .ام ةدئاف هديفيال ملعلا اذه نأ حلعت تنأف

 لوانت ىف هءافش نأ كش هعم سيل اًملع ملعو ءارفصلاو ةرارحلا نم فعضو ضرم

 لمعي ىتح ءادلل عفاد الو ءافشلا ىف عفانب سيل ملعلا اذهف «هلوانتي مل هتكلو نيبجتكسلا

 :هب

 هل

 لصت مل حلاصلا م ةمحرل قال "اسرع ملا :ىدلواي

 0[ : مجنلا] 4 ئعس ام لإ ناسنإلل سيل نأو )» :نآرقلا نم ليلدلا عمساو .هتمحر كيلإ

 : ىرخأ تايآ ىف ىلاعت هلوق ىف لوقت هل لا ا

 امب ءازجإل :هلوق ىفو ٠[. :فيكلا] © اخلاص ًالَمَع َلَمَعَيلَف هب ءاقل وجري َناَك نمَف

 مهل تناك ٠ تاحلاصلا اولمعو آونفآ نيل نإ :هلوق ىفو 4 :ةعقاولا] 6 نولمعي اوناك

 نم الإ »ل : هلوق ريفر .[104 1 :فيكلا] 4 اهيف نيدلاخ هي 0 ٍسودرفلا تاع

 ىلع مالسإلا نبا : ثيدح ىف لوقت اذامو .[ ذاقرفلا] © اححاص المع لمعو نمآو بات

 مّصو ةاكزلا ءاتيإو ةةالصلا ماقإو ءهللا لوس ادمحم نأو هلل الإ هلإ ال نأ ةداهَش : :سمش>

 ناسللاب رارُقإ ناميإلا" :ثيدح ىفو . .«ًاليبس هيلإ ! عاطتسما نك تيبلا ج جحو «ناضّمر

 الو دعت ال ةريثك لمعلاب دبعلا ةمالس نأ ىلع لئالدلاو .«ناكرألاب لمعو نائجلاب ' قيدصتو
 اند هيفي رو هللا لفشل هلم ةنكلا لغالي دسلا نأ مالك قم. كلا حطت نإفا . ىصنت

 !ىمالك تمهذ

 همركو هللا لضفب ةنجلا لخدي دبعلا نإ لوقأ لب كلذ لوقأ ال ىنأ ملعاو

 نوكي نأل اًقئالو اهل اًدعتسم ناك اذإ الإ دبعلا ىلإ لصت ال ىلاعت هللا ةمحر نأ ريغ ءهتمحرو

 برقلاو تاعاطلا ةمزالمو تايهنملا بانتجاو تارومأملا لاثتماب الإ كلذك نوكي الو اهل ًالحم

 نَم بيِرَق هللا تمحر َنِإإ) :ىلاعت هللا لوق هيلإ ريشي امك لمعلا ىف ة صالخإلاو
 رق لاك دقو «نيكيعلا نم هس يكف لافت ربخأ ثيح : فارعألا] « نينسحملا

 نكت مل نإف .نينسحملا ريغ نم هتمحر دعب ديفي وهف «هأرت كنك هللا دعت نأ ناسحإلا»
 ال هتمحر كيلإ لصت مل اذإو «هتمحر كيلإ لصت ال روكأملا هجولا ىلع هتمحرل ادعتس»
 ىتح نكلو .معن :انلق .ناميإلا درجمب ةنجلا لخدي دبعلا نإ دحأ لاق نإف «ةنجلا لخدت
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 الإ اهيلإ دبعلا لصي ال ذإ لامعألا تاحلاص الإ اهلهسي ال ىتلا تايقعلا ةيوعص قوذي

 هذه ىف ىوتعملا طارصلا ىلع انيشم ةروص ىلع الإ هيلع انيشم امو ءطارصلا ىلع روجلاب
 ةعاطلا ىلإ ةردابملا ىف انه مهفالتخاي الإ ءطبلاو ةعرسلا ىف سانلا فلتخا امو رادلا

 نأ امك .كاته همدق هب هتلؤ اته أطبأ نمو كانه ظفح كانه ظفحت نمف ءاهنع فلخحتلاو

 لوخد نوك ىتعمف اًذإو «ةرهطملا ةعيرشلا نم انعلضت ردقب نوكي هتيَىبنلا ضوح نم انيرش
 .هلئففو هتمحرل اًنيهتمو اخلاص نوكتل هلضفب لمعلا حلاصل هللا كقفوي نأ هللا لضفب ةنجلا

 :ةيلل كلخذت

 لمعلا ةرجأ ذخأت مل لمعت مل نإ كنأ اًنيقي ملعا :ىدلواي

 العو لج ئرابلا دارأف ةديدع نيتس اصلخم هللا دبع ليئارسإ ىتي نم دبع نأ ىكحو
 اذه ىعست ىتم ىلإ :لوقي ىلاعت هللا نأ هريخي اكلم هللا ثعبق ةكئالملل هصالخإ رهظي نأ

 لاقف . ىلوللا هلاق امب كلملا هربخآف ؟رانلا لهأ نم تنآو «ةدايعلا ىف كسفت هبعتتو ىعسلا

 .وه الإ هملعي ال ةيهولألا نأشو .هلإ وهو ةيدويعلا دبعلا نأشو ءديع انأ :هياوج ىف ديعلا

 هللا لاق .كدبع هلاق ام ملعتو ىفعأو رسلا ملعت تتأ ىهلإ :لاقو هير ىلإ كلملا عجرف

 اي اودهشا) :اتمرك عم هنع عجرت فيكف ءانع عجري مل هفعض عم دبعلا اذه ناك اذإ :ىلاعت

 . (هل ترفغ ىتأ ىتكئالم

 اوبساَحت نأ لبق مكن اويساح» ٠ :لوقي اذام هيَ ىبنلا ثيدح عمسا :ىدلو اي
 دهجلا نودي هنأ نظ نم» :ههجو هللا مرك ىلع نينمؤللا ريمأ لاقو «اونزوت نأ لبق اوُنزَو

 ىرصيلا نسخلا لاقو ..«نعتم وهف لاصي دهجلا لذيب هنأ نظ نمو .نمتم وهف ةنجلا ىلإ لصي
 لقأ ام :١ ىسندقلا ثيدخلا ىقو..«بونذلا نم بنف لمع الب ةنحلا بلط»: ىلاعت هللا همحر

 دحأ لاقو«ىتعاطب لخخب نم ىلع ىتمحري دوجأ فيك لمع ريغي ىتتج ىف عمطي نم ءايح
 فرشأو نسحلأ هك ءىقطصملا ثيدحو  «لمعلا كرت ال لمعلا ةظحالم كرت ةقيقحلا» :رابكألا
 بنا نَم قمحألاو هتْوَلا دعي اذ لمعو هسفن ناد نم سيكلا» :كلاق ثيح لكلا نم حضوأو
 قس سرع 205 و ا

 هياط تت

 ىلع شلل ثعابلا ام ىرتأ الو ةعلاطملاو ملعلا راوكتي ىلايللا تيبحأ ام اريثك :ىدلواي

 كنارغتآ ىلع ةاهايملاو بصاتمل ليصمحتو اهماطح بتجو ايتفلا كضرغ ناك نإ .كلذ

 بيذهتو .ىدمحللا نيدلاو ةعيرشلا ءهاحإ كصرغ ناك ننإو هكلل ,ليو مث كل ليوف «كتاثمأو

 لك قم ىدخ كقلو ء.كلل ىبوط مث كلل ] ىبوطق «قالخألا

 عئاض َكِهْجَو ريغ نويعلا وه

 لطلاب كد فق ريق و مؤاكو



 - ىسلازغلا مامإلا لئاسسر ةعومجم ب ب لبي ببلاد ج

 هقراقم كنإَف تْئش ام 'ببحأو تيم كن ؛ 520 تْنش ام شعا : هْيَع هللا لوسر لاقو

 بطلاو فالخلاو مالكنا ملع ليصحت ىف كتدئاف ام . هب ىرجَم َكَنِإَف تْئش ام ْلَمْعَو

 ىف كرمع عييضت ريغ تلصح ام اهريغو فيرصتلاو وحتلاو موجتلاو داهفألاو نيواودلاو

 اذإ دبعلا نإ :مالسلا هيلع ىسيع ليجنإ ىف تأرق ىنأل «هردقو هتمظعو ملا لالج نع ةلفغلا

 رظنم ترهط دق ىدبع» :اهلوأ ًالاؤس نيعبرأ هفنب ىلاعت هللا هلأسي هربق ىف عضوو تام

 ؟(«ةعاس ىرظنم ترهط له نينس قلخلا

 فوفحم تنأو ىريغب عنصت ام) عمست مل نإو كبلق ىف ىداني موي لك :ىدلواي

 . (ىريخب

 كدعابي مل نإ ملعلا نأل «ىبنجأ ملع ريغب ملعلاو ىنونج لمع ريغب ملعلا :ىدلواي

 ملو مويلا لمعت مل نإف «منهج ران نم ادغ كدعابي مل اعئاط كريصي ملو ىصاعملا نع مريلا
 :ةدجسلا] 4 احاص لمعت انعجراف ف :لوقت ةمايقلا ىف اًدغ ةيضاملا مايألا نم كتاف ام كرادتت

 .اهيلإ عجرت فيكف اهنم تيتأ تنأ قمحألا اهيأ كل لاقيف ١١[.
 دسجلا نم كحور رارق لبق تاعاطلا ىف كحور فرصت نأ ةيلاعلا ةمهلا :ىدلواي

 رباقملا لزانم ىف نيذلا موقلا ءالؤهو رباقملا ىلإ لصت نأ ىلإ كتلزنم ايندلا نأل «توملاب

 قيدصلا لاق .داز ريغب بهذت نأ نم رذحلاف مهيلإ لصت لصت نأ ىلإ ةظحل لك ىف كنورظدني

 نإف .تنأ امهيأ نم كسفن ىف لمأتف .«باودلا لبطصا وأ رويطلا صفق داسجألا» : ربكألا

 ةّيضار كبر ل يعجرا ) :لبط توص تعمم شاشعألا باحصأ رويطلا نم تنك

 نمم تنك هلللاب ذايعلاو باودلا نم تنك نإو ىلعأ ناكمب سلجتل رطف .4 : رجفلا] 4 ةّيضْرَم

 ذئنيح كنأ اًنيقي ملعاو .[174 :فارعألا) # لضأ مه لب ماعنألاك كئلوأ # :مهيف هللا لاق

 .ةيواه ىلإ ةيواز ىف كتريخذ تثعب

 املف درابلا ءاملا ن نم جدمب ل ىتاف رحلا ديدش ناكو اًموي شطع ىرصبلا نسحلا نأ لقن

 هدي نم حدقلا عقوف ,هيلع ايشغم رخو ةميظع ةحيص حاص هئام ةدوربب سحأو هديب هسم

 : ةنجلا لهأ نوداني نيح رانلا لهأ ةيآ تركذ :لاق ؟كل لصح ىلا ام : هل ليق قافأ امأف

 .[6 :فارعألا) 4 ءاَمْلا نم اَيلَع اوضيفأ نأ ):

 له : ءادن ىف لوقت اذامف لمعلا ىلإ جتحت ملو درجملا ملعلا كيفكي ناك نإ :ىدلواي

 فصن ىضم اذإ هنأ ةحيحص رابخأ ىف درو هنأل ءرفغتسم نم له بئات نم له لئاس نم

 نم له لئاس نم له بئات نم له :هسفنب ىلاعتو هناحبس ىلوملا ىداني ماين سانلاو ليللا
 نم اليلق اوناك ل: ىلاعت لاق اًيولطم راحسألاب رافغتسالاو مايقلا راص كلذلو ««رفغتسم

 .[14 لال :تايراذلا] 4 َنوُرفْغَتسُي مه راحسًألابو 1072 توعجهي ام ليلا



 دا ارل# تسب سس سس ب ىلازفلامامإلا لئاسةعووجبمب ح

 اوركذف هلع ىبنلا ىدب ني عرب تاد نيسلاج اوناك عض ةباحصلا نم ةعامج نإ :ليق

 لاق اضيأو ٠ . «ليَقلا ىف ىَلصُيْوَل لجرلا معنا : : هلك لاقف «ريخب اعلا نوع ل او

 اهبحاص عدت ٍليلْلاب مونلا َةرْثَك َنِإَف ليلا مونلا رثكت الا : ةباحصلا دحأل هي هللا لوتمر

 . «ةمايقلا موي ريق

 رمأ .[49 :ءارسإلا] « كل ةّلفان هب دَّجهَعَف يللا نمو :ىلاعت هلوق :ىدلواي

 .ركذ ها :نارمع لآ] «راحسألاب نيرفغتسملاو إ» ركش. «نورففتسي مه راحسألابو إف

 نآرقلا رقي ىذّلا تاوصو «كيدلا توص ؛ىلاَعَت هللا اهبحي تاوصأ ُهّئالَنا : هلع ىبنلا لوقي

 اجبر لاحت هلك نإ + لات هللا هتنعو عروتلا ناقض لوقو .هراحمسألاب نيرفْغَتسمْلا توصو

 ليللا لوأ ناك اذإ :هل اًضيأو .رابجلا كلملا ىلإ رافغتسالاو راكدألا مع راكمألا تقو بهت

 دانم ىداني مث هللا ءاش ام نولصيف نوموقيف نودباعلا مقيل الأ :شرعلا تحت نم دانم ىدان

 دانم ىداني رحسلا ناك اذإف هرحسلا ىلإ نولصيف نوموقيف نوتناقلا مقيل الأ :ليللا رطش ىف
 نولفاغلا ميقيل الأ :دانم ىدات رجفلا علط اذإف ؛نورفغتسيف نوموقيف نورفغتسملا مقيل الأ

 . مهروبق نم اورشن ىتوملاك مهشرفم نم نوموقيف
 كنم سيكأ كيدلا ننوكي ال ىنباي» : هنبال لاق هنأ نامقل اياصو ىف درو :ىدلواي

 :لاق ثيح لئاقلا لوق نم قيلأو لمجأ امو .«مئان تنأو راحسألاب ىداني

 ةمامح ليل حنج ىف تفتهدقل

 مئانلىنإوانهو نتف ىلع

 انه ل نع شق او تيفو كنس

 مئامحملا ءاكبلاب ىشًق بسال
 ةباساب صون مئاه ىنأ معزأو

 مئاهبلبلا ىكّبتو ىكبأ الو ىبرل
 ىه ةدايعلا ؟ىه ام ةدابعلاو ةعاطلا ةقيقح ملعت نأ (ةحيصنلا ةصالخ) :ىدلواي

 «ةدابعب سيلف هب رومأمب تسلو ًالعف تلعف نإف «ىهاونلاو رماوألا ىف هيي عراشلا ةعباتم
 ىرت الأ .ةالصو اًموص ناك نإو اًنايصع نوكي دق لب ةدابعلا ةروص ىف لعفلا كلذ ناك نإو.

 ةروص ىفف هلعف ام ناك نإو ءاًّيصاع نوكي قيرشتلا مايأو نيديعلا موي صخش ماص اذإ هنأ

 ةبوصخملا عضاوملا ىف وأ ةهوركملا تاقوألا ىف ىلص نم اذكو هب نمؤي مل هنأل ةدابعلا
 دانا

 ء«بعل ةروص ىف كلذ ناك نإو روجأم هنإف همرحم عم صخش حزم اذإ هنأ ملعاو

 درجم ال رمألا لاثتما ىه ةقيقحلا ةدابعلا نأ اًمولعم راص اذبو ؛هب رومأم بعللا اذه نأل

 .امهب ارومأم ناك اذإ الإ ةدابع نانوكي ال موصلاو ةالصلا نأل ؛موصلاو ةالصلا



 د ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم بسطسطسسيشسعسبلللعللطس٠ ١م حو

 لمعو ملع تأل «ةعيرشلل اًققاوم هب ؟رومأم كلاوقأو كلاوحأ عيمج نكيلق :ىدلواي
 خست اذهلو .ىلاعت هللا نع دعيلل بيسو ةلالض هلع ىفطصملا ىوتغ ريقغب تانقولخملا
 0 اهي رومأم رمغ نوكت ةملكي كتاسل كرحت الق ةقبا ةقباسلا لامعألا ِهكَي ىفطصألا

 تاحطشلاب اًمقيأ هيلإ لصت الو هب رمأت مل ام ريغب هيلإ لصت نأ رتقت ال ىلاعت هللا قيرط

 ظوظحو ةوهشلاو ىوهلا عطقي الإ قيرطلا اذه ىلإ لصت ال ليءامسرت ةيقوصلا تاهرتلاو
 اًرارتخغأا لوصولا تمعز نإ ءتاعرتلاو تاحطشلا تايئوي الو تادهاجلل فقيب سفنلا

 بلقلا قلعت عم ناسللا ةفالصو تاقواللاو مايألا ءاقصو قيقرللا مالكلا نع هيشت اب كنم

 سفتلاو ىوهلا رهقت مل الو ءلايولاو ءاقشلا ىلع ةمالع كلذ ناك ةلفعغلاو تاوهشلب

 . ةفرعملا رونب اًيح بلقلا نكي مل عرشلا تحت اههريصتو تادهاجملب
 ناك ام لكو. «ىقوذ هنأل ةباتكلاب الو لوقلاب فيكي ال اهضعب ةلئسأ تلئس :ىندلواي

 الإ كلذ ىق كلثع امو ءهيلإ تلصو اد الإ هملعت الغ ةياتكلاب الو لوقلاب فيكي ال اًيقوذ
 . ةتبلا ردنقيب الغ ةباتكلاو لئوقلا درجمب هيفكي نأ دارأو ًالثع ةرارما وأن ةوالنخلل لهج نع لثمك

 ىف هيلإ بتك عامجلا ةذل نع هلأسي عامجلا ةذل فرع دحأل نيتع بتك نإ -ىدلوا

 .ةباتكلاو. لوقلاب فيكي الغ الإو هيلإ تلصو اذإ الإ هفرعت ال ىقوذ اذه نإ :هباوج
 دقق ةباتكلاو لوقلاي فيكي ىنذلا ردقلا امأو..ليبقلا اذه نم كتلئسمأ ضعب :ىبدلوإب

 ىلع انلق اسق اته امأو كانه هيلطافق فيناصتلا نم هريقو «مولعلا ءابيحلإ »اتباع < ىف هتنبد

 .العو لج قحلا قيرط ديرم ىلع بجي امع ىنتلأسو :ةراشإإلا ةقيرط

 .عدبلا نع ىلاخلا ميلسلا داقتعالا هيلع بجي ام لوأ نأ :ملعاف

 .تاالزلا ىلإ عجري ال نأب حوصتلا' ةبوتلا :ىنلثلا

 .قولخملا قح هيلع ىقبي ال ىتح ءامصخلا ءاضرإ :ثلاثلا

 بجي الو هيهاون نع فقيو هللا رماوأب لمعي ام ردقب ةعيرشلا ملع ليصحمت :عيارلا

 هيب ىذلا ردقلا' ملعتي نأ هيفكيف' ةعيرشلا ملع ريغ امأو .كلذ» ىوس. ةعيبرشللا ملع نم هيلع
 نأ ىهو. خياشملا نع تدروب ةياكح لقني كل اًمولعم نوكي مالكلا اذهو ىتاجنو هصالخ

 «ثيدح فالآ ةعيرأ مهيلع تأرقو. ءذلتسأ ةئامعبرأ تمدح ىنإ :لاق هللا همحر ىليشلا

 دحاولا' ثيدشحلا اذه ىف تلمأت ىنأل اهيقاب تكرتو هيب تلمعو اًدحإو اًئيدح اهنم ترتخاو

 ومجو هيف' جردنم نيرخآلاو نيلوألا ملع نأ تيأر اًضيأو ءىّتلجنو ىصاللغ هيف تيأرف

 هلل لمعاو ءاهيف كتاب ردقب كترخآل لمعاو ءاهيف كماقم ردقب كايندل لمعا 0 : هلك هلوق
 . «اهيلع كربص ردي راتللل لمعاوهْيَلإ كتجاح ردَقب

 ملعلا ةرثك ليصحتو ريثكلا. ملعلمل جاتحت ال كنأ كل ملع ثيدحلا اذه نم. :ىبدلواي
 درو: . اًنقينَم نوكتت ىتح ةياكحلا هذه ىف لمأتو «نايعألا' ضورق: نم الل. ةيافككلا ضورف نم



 دحا18مخ6 تحسس سس ىلازفلامامالا لاسر ةعوميجيم تح

 :موي تاذ قيمش لاقف« ءامهيلع هللا ةمحر ىحلبلا قيقش ةش ةذمالت نم ناك مصألا اًتاح نأ

 نم هتلصح ىذلا ام لاقف . ةنس نيئالثو اًنالث :لاق ؟ىتبحص ىف تنأ ةنس مك متاحاي

 هيلإ انو هّلل اًنِإظ : :قيقش لاق دئاوف نامث ىلع تلصحت :لاق ؟ىنم اهتذخأ ةدئاف مكو مولعلا

 تلصحت ام تنأو كميلعت ىف كعم ىرمع تفرص انأ متاحاي 1161 : ةرقبلا] © نوعجار

 تلصحت امف قدصلا ىنم تبلط نإ ىذاتسأ اي :متاح لاقف ءدئاوفلا هذه ىوس ىلع ىنم

 ىصالخ ىلع لصحمتأ ال ىنأ تنقيت ىنأل اهريغ ليصحت بلطأ ملو هتلق ىذلا ريغ ىلع

 ام ىل لق :قيقش لاق .اهب هنع ىنغتسم اهاوس ام نإو «ةينامثلا هذهب الإ نيرادلا ىف ىتاجنو

 :لاقف ؟ةينامثلا دئاوفلا هذه

 بحصي ضعبلاف اًبويحم راتخا مهنم دحاو لك تيأرو تاقولخملا ىف ترظن :ىلوألا

 الو نوعجريو هنوعدوي كلذ دعبو هربقلا فرط ىلإ ضعبلاو توملا ضرسم ىلإ بحملا
 ىوس تدجو امف ربقلا ىف اًسينأو اًقيفر ىل نوكي اًبوبحم دجأل تلمأتو ءربقلا هعم نولخدي

 :قيفش لاقف .ربقلا ىف اًسنؤمو اًقيفر نوكيل اًبوبحم هتلعجو هترتخا اذهلف «حلاصلا لمعلا
 . متاحاي تتسحأ

 هلوق تلمأتو «ىوهلاو سفنلا ريسأ لكلا تيأرف تايولخلا ىف ترظن :ةيناثلا

 « ئوأملا يه ةنجلا َنِإَف (8 ئوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم اًمأو :  ىلاعت
 تددشو ءوسلاب ةرامألا سفنلا تفلاخو قح نآرقلا نأ اًئيقي تملعف 4٠ 4١[. :تاعزانلا]

 :قيقش لاق قحلا ةعاط تحت تداقنا ىتح اهلامآو اهبرام اهتيطعأ امو تادهاجملا ىف ةقطنملا

 . كيف هللا كراب

 نم ءىش ليصحت ىف بعتيو ىعسي دحاو لك تيأرف قلخلا اذه ىلإ ترظن :ةئلاثلا

 ترظن مث ؛ءىش ىلع اولصحت مهنأ مهنظل هب اوحرفو هوظفح هيلع اولصحت امو ايندلا ماطح

 هتعمجو هتلصح امق .7 :لحتلا] 4 قاب ِهّللا دنع امو دقني مكدنع امإف :ىلاعت هلوق ىف

 اًرخدم اًدازو اّيقاي هدنع ىل نوكيل هللا دنع ةعيدو هتلعجو ءارقفلا ىلع هب تقدصت نينس ىف

 .تنسحأ :قيقش لاق ىترخآل

 ةرثكب هزعو ناسنإلا فرش نأ نونظي اًموق تيأرف ملاعلا اذه ىف ترظن ىنإ :ةعبارلا

 لاومألا ةرثكب هءايريكو ناسنإلا فرش نأ نونظي اموقو .اهب نورختفيو رئاشعلاو براقألا

 كفسو برضلاو ٍبسلاو بضغلاب فرشلاو زعلا نأ نونظي اهضعبو ءاهب اورختفاف دالوألاو

 :تارجحلا] 4 مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ 9 :ىلاعت هلوق ىف ترظنو :كلذب اورختفاف ءامدلا
 هللا دنع نوكأ ىتح ىوقتلا ترتحاف ءأطخ قلخلا نونظ نأو .«قح نآرقلا نأ تملعف ٠[.

 .تنسحأ :قيقش لاق نيمركملا نم



 دحح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم حبس سلسل ١١م١ دج

 بح ببسب اًنضعب مهضعب دسحيو ضغبي اًموق تيأرف قلخلا اذه ىلإ ترظن :ةسماخلا

 4 اًيندلا ةاّيحْلا يف مهَتْسيِعُم مهنيب امسَق نحن » ”ايلاعت هلوق ىف ترظن تاون هدافاوررلالا

 امف اهيف دحأل رايتخا ال لزألا ىف ةتباث ةمسقلا هذه نأ تملع ىنإو .178 :فرخزلا]

 :قيقش لاق .ايندلا لهأ عم تحلطصاو ىلاعت ئرابلا ةمسقب تيضرو دعب اًدذحأ تدان

 3 . تنسحأ

 ةيناسفن ضارغأ ببسب اضعب ىداعي مهضعب تيأرف ملاعلا اذه ىلإ ترظن :ةسداسلا

 4 ودع هوُذْحُناَ ودع مكل ناطيشلا نإ :ىلاعت هلوق ىف ترظنو 00

 تذختاف ع نوكي ال هعابتاو ناطيشلا ريغ نأو قح نآرقلا نأ تملعو 15 :رطاف]

 ادحأ داعأ ملو هتمظع هتمظع تبقارو ىلاعت هللا رمأ تلثتماو ءام رمأ ىف هعطأ ملو ىودع ناطيشلا

 ال نأ مدآ ينب اي مكيلإ دهعأ ملأ ىلاعت ةلوك ىف يعل ططارلا نأ تسلعر ةقلخ نم

 0 :سي] 6 ميقتسم طارص اذه ينودبعا نأو <21 نيبم ودع مكل هن ناطيشلا اودبعت

 .متاح اي تنسحأ :قيفش لاق.١0

 ىف هسفن لذأ دقو هدهج ةياغ فرصي دحاو لك تيأرف ملاعلا اذه ىف ترظن :ةعباسلا

 :ىلاعت هلوق ىف ترظ ظنو ءتاهبشلاو مارحلا ىف اوعقو دق كلذ ببسبو ءتوقلا ليمصدحت

 سيل نأو 9 :ىلاعت هلوق ىفو 1 :دوه1 4 اقر هللا ىلع هل ضرألا يف ةّباد نم امر

 نومضم ىقزر نأو ضرألا ىف باودلا دحأ ىنأ تملعف .[9 : :مجنلا1 4 ئعس ام الإ ناسنإلل

 .تنسحأ :قيقش لاق قلاخلاب تلغتشاف ةرخآلا بلط ىف ىعسلاب فلكم ىنأو «ىلاعت هنم

 دمتعي اًضعبو هكلمو هلام ىلع دمتعي اهضعب تبيأرف قلخلا اذه ىلإ ترظن :ةنماثلا

 نمو : ىلاعت هلوق ىف تلمأتو ءهلثم قولخم ىلع دمتعي اًضعبو «هتعانصو هتفرح ىلع

 معو ىبستح وهو قلاعت هللا ىنع ةلكوشف 1+ :قالطلا] 4 هببَح وهف هللا ىلع لكوتي
 ليجنإلاو ةاروتلا ىف ترظن ىنإ «ىلاعت هللا كّقفو «متاحاي تنسحأ :قيقش لاق .ليكولا

 ىذلاو «ةينامثلا دئاوفلا هذه نع جرخي ال ةعبرألا بتكلا ىف ام تدجوف ناقرفلاو روبرلاو

 جاتحت ال كنأ كل اًمولعم راص ةياكحلا هذهبو .ةعبرألا بتكلا ىف امب لمع هنأك اهب لمعي

 قيرط كلاس ىح ىف بجي ام .كل ركذنو هيف نحن ام ىلإ نآلا عجرنلو ءملعلا ةرثك ىلإ

 .ىدملا

 «ةمومذملا قالخألا هنع عفريو قيرطلا ىلع هلديل برمو دشرم هل نوكي نأ :سماخلا

 ءعرزلا ىبري ىذلا عرازملاك ىبرملا نوكي نأ ةيبرتلا ىنعمو .ةدومحملا قالخألا اهناكم عسنيو

 ومني نأ ىلإ (ًرارم عرزلا ىقسيو ٌجراخ هحرطو هعلق عرزلاب رضم اًنابن وأ رجح ىأر املكف

 دبال هنأ تملع ىبرملل جاتحم عرزلا نأ تملع اذإو «هريغ نم نسحأ نوكيل «ىبرستيو



 قلخلل مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا لسرأ ىلاعت هللا نأل ءةتبلا برم دشرم نم كلاسلل

 ةالصلا هيلع ىفطصملا لاقتنا لبقو .ميقتسملا قيرطلا ىلإ مهدشريو مهل ًاليلد اونوكيل
 هللا قيرط ىلإ قلخلا اولديل هنع اًباون نيدشارلا ءافلخلا لعج دق ةرخآلا رادلا ىلإ مالسلاو

 .ةتبلا دشرملا نع ىنغتسي ال كلاسلاف «ةمايقلا موي ىلإ اذكهو

 نأ دب ال لب ءداشرإلل حلصي ملاع لك سيل نكل ءاناع نوكي نأ دشرملا طوشو

 هل دب ال ام كل ركذن نحنو تامالع دشرملا اذهلو ءداشرإلا ةعانص ةيلهأ هل اًناع نوكي

 . ريحتم لك داشرإلا ىعدي ال ىتح لامجإلا قيرطب امهنم

 ىلع هتيبرت ناينب سسأتو هاجلاو لالا بح هئنطاب نم جرخ دق نوكي ىذلا وه دشرملاف
 ةلقك تايضايرلا ضعب قاذو ليغ ىبنلا ىلإ ةلسلسلا ىهتنت ىتح ملهو «كلذك دشرم دي
 دمحم انديس راونأ نم رون سبتقاو ءموصلاو ةقدصلاو ةالصلا ةرثكو ءمونلاو مالكلاو لكألا

 ةنينأمطو نيقيو لكوتو ركشو ربص نم ةدومحملا قالخألاو ةنسحلا ةريسلاب رهتشاو . هلي

 ءاهلاثمأو نأتو نوكسو ءايحو راقوو قدصو ةفرعمو عضاوتو ملحو ةنامأو ةعانقو ءاخسو

 ليوطلا لمألاو صرحلاو دقحلاو دسحلاو لخبلاو ربكلاك ةميمذلا قالخألا نم رهطتو

 ىقلتملا ملعلاب نيفلكملا ملع نع ىنغتساو «نيبصعتملا بصعت نم ملسو ءاهوحنو شيطلاو

 اميسال ردان هلثمب رفظلاو باوصلا نيع وه دشرملا اذه لثمب ءادقالاف هلْ هللا لوسر نع

 وهللا ىلإ سانلا وعدي ةقيقحلا ىف وهو داشرإلا ىعدي نم هيف رثك هنإف ؛نامزلا اذه ىف
 نيعدملا ءالؤه ةبلغ ببسبو ةعيرشلا ةفلاخمب داشرإلا نيدحلملا نم ريثك ىعدا لب ءوغللاو

 دشرملا تامالع ضعب ملع هانركذ امبو اياوزلا ناكرأ ىف نويقيقحلا نودشرملا ىفتخا

 ملع اهب اًملختم نكي مل نمو «نيدشرملا نم هنأ ملع اهب اًفلختم دجو نم هنأ ىتح ؛ىقيقحلا

 اًرهاظ همارتحا هيلع بجو دشرملا هلبقو دشرملا اذه لثم- ىلع دحأ لصحت نإف ,نيعدملا نم هنأ

 . اًنطابو
 ةلأسم ىأ ىف هيلع ةجحلا ميقي الو هيلع ركتي الو هلداجي الأ ىرهاظلا مارتحالاف

 ءاّمامإ نوكي نأ الإ ةداجسلا شرفب دشرملا مامأ هسفن رهظي ال نأو «هأطخ ققحت نإو .اهركذ

 لك لعفي نأو ءهترضح ىف اريثك لقتني ال نأو «هعم اًيدأت ةداجسلا كرت ةالصلا نم غرف اذإف

 هرمأ لاثتما ىف غلابي نأو ءرفك هنأل هريغل الو هل دجسي ال نأو .هتعاطتسا ردق هب هرمأ ام

 .ةيصعملا ةروص ىف هرهاظ ناك ولو
 ناك الإو نطابلا ىف هركتي ال رهاظلا ىف هل هملس ام لك نأ ىنطابلا مارتحالاو

 هرهاظ ىف امل اًقفاوم هنطاب ىف ام نوكي ىتح هتبحص كرت كلذ ىلع ردقي مل نإف ءاّقفانم

 .هكاله ىف اًببس نوكت امبر لب ءراكنإلا عم ةبحصلا ىف ةدئاف ال هنأل



 تح ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم جس سس سس عمل ١ ممدسم

 دي هنع رصقتل ءوسلا ءاسلج كرتب الإ رسيتيال اذهو سفنلا ةسايس ةفلاخم :سداسلا

 . ةيناطيشلا تاثولتلا هنع عفرتو نحلاو سنإلا ناطيش فرصت

 بح نم بلقلا غارف قيرطلا اذه لصأ نأل ءءارقفلا لاوحأ عيمج راتخت نأ :عبامسلا

 ردقت نأ لقف ةيويندلا بابسألا كبلق ىف تدجو ءءارقفلا لاوحأ عيمج رتخت مل اذإف ءايندلا

 ءايندلا بح نم بلقلا غارفل اًببس نوكي بابسألا كلت كرتف اهبح نم صالخلا ىلع
 . هللا قيرط كلاس ىلع ةبجاو ةعبسلا هذهو ءرايتخالا كلذب الإ كرتلا اذه كل رسيتيالو

 ىلاعت هللا عم قدصلا ىف ناتيش فوصتلا نأ ملعاف ؟فوصتلا وه ام اًضيأ تلأسو

 ءىفوص وهف قلخلا ةلماعم نسحأو هللا عم قدص نم لكف «سانلا عم ةلماعملا نسحو

 عم ةلماعملا نسحو «ىلاعت هرمأل هسفن ظوظح دبعلا ىنفي نأ وه ىلاعت هللا عم قدصلاو

 ىضر نم لك نأل ءعرشلل اًقفاوم مهدارم ماد ام مهدارم ىلع هدارم لضفي ال نأ وه قلخلا

 .اًياذك نوكي فوصتلا ىعدا نإو اًيفوص نوكي ال هفلاخ وأ عرشلا ةفلاخمب

 نم دبعلا روضح ماود نع ةرابمم ىه ةيدوبعلا نأ ملعاف ؟ةيدوبعلا ىه ام تلأسو

 ةثالثب الإ ىتأتت ال ىهو هاوس اه لك نع لوهذلا عم لب ءهريغلا روعش الب ىلاعت قحلا

 : ءايشأ

 .عرشلا رمأل هابتنالا :لوألا

 .ىلاعت هللا ةمسقو ردقلاو ءاضقلاب اضرلا :ىناثلا
 . كل ىلاعت هللا رايتخاب كحرفو كسفن رايتخا بلط كرت :ثلاثلا

 هفعضت ال اًقوثو هللا هب دعو امب قثت نأ لكوتلا نأ ملعاف ؟لكوتلا وه ام تلأسو
 لصي كل مسقام لك نأب نيقيلا مامت كل نوكي نأ ىنعي .تمظاعتو ترثك امهم ثداولا

 نإو كيلإ لصي نل كل مسقي مل ام لكو .كنع هوعفديل ايندلا لهأ عمتجا نإو كيلإ
 نوكت نأ وه صالخإلا نأ ملعاف ؟صالخإلا وه ام تلأس كلذكو .ايندلا لهأ كدعاس

 لمعلا نيح قلخلا نم ءىشل تافتلا كبلق ىف نوكي ال ثيحب ىلاعت هلل ةرداص اهلك كلاعفأ

 ىف دوجسلا رئأ روهظو هجولا رون نم كيلع ةعاطلا رثأ روهظ بحت نأك ءهدعب الو
 لب.كل مهمذب نزحت الو كيلع قلخلا ءانثي حرفت ال نأ كصالخإ تامالع نمو . كتهبج

 قلخلا ىرت نأ هجالعف كدنع قلخلا ةمظع نم دلوتي ءايرلا نأ ملعاو نارمألا كدنع ىوتسي

 ىلع نوردقي الف مهل ةدارإ الو ةردق ال تادامجلا لثم سانلا نأ ظحالتو هللا ةردقل ارخسم

 تمد امف الإو «ضرملا اذه نم تصلخ كلذ تلعف اذإف ءارض الو اًعفن كيلإ اولصوي نأ

 . ءايرلا كنع عفتري ال نوديرمو نورداق قلخلا نأ نلذت

 ىغبنت ال اهضعبو .كانه هبلطاف ىبتك ىف رطسم اهضعبف كتلئسأ ةيقب امأ :ىدلواي
 . هتقيقح كل فشكي تملع امب تلمع اذإ نكل « هتبانك



 دع ان هنةةنتسشسببلعل ص٠ ىلازفلاهامإلالئاسرةعووم بح

 ىلا هنا لالا ناتطلو لإ يتلا فو اذع دعب ءىش كيلع لكشأ اذإ :ىدلواي
 رفا ةحييصت لقاو 0 :تارجحلا) 4 مهل اريخ ناكل مهيلِإ جرخت تح اوربص ِمهنأ ولو )»

 « اركذ هنم كل ثدحأ ئتح ءيش نع ينلأست الف :ىلاعت هلوقب اهيلإ راشملا مالسلا هيلع
 ىرت الأ ءكل نيبملا وه نوكي تقو ىلإ لصت كنأل لاؤسلاب لجعتست الو. ٠7١[ :فيهكلا)

 :رست مل اذإ كنأ اًنيقي ملعاو . 0 :ءايبئالا) © نولجعتسَت الف يتايآ مكيرأس » : قيلاعت هلوق ةراشإ

 .[؟١ رفاغ - 4 :مورلا] * اورظنيف ضرألا ىف اوريسي ملوأ /» :ىلاعت لاق ءرت ملو لصت مل

 . بئاجعلا ىرت اًعيرس هللا قيرط ىف تبهذ اذإ ؛ىدلواي
 ةرضح ىلإ لوصولا ليبس ىف كحور لذب نم لمعلا عم كل دب ال ؛ىدلواي

 هيلع ىلاعت هللا ةمحر ىرصملا نونلا وذ لاق .ديفي ال حورلا لذب نودب لمعلا نإف«قحلا

 ةيفوصلا تاهرتب لغتشت الف الإو .لاعتف حورلا لذب ىلع تردق نإ :ةذمالتلا دحأل

 .لاقلاو

 ال ىتح «ةيلعف ةعبرأو ةيكرت ةعبرأ :ءايشأ ةينامث ىف ةحيصنلا كل رصتخأ ؛ىدلواي
 .كيلع ةجحو كل اًمصخ ةمايقلا موي كملع نوكي

 ركذي نم لك ىلع ةجحلا ةماقإو كتاكمإ ردقب ةرظانملا كرت :اهدحأف ةيكرتلا امأ

 ةميمذلا قالخألا لك عبنم ىه ذإ ءاهعفن نم رثكأ اهرضو ةريثك كلذ تافآ نإف ةلأسم

 تنأو ةلأسم كريغ نيبو كنيب تعقو نإف ءاهريغو ةاهابملاو ةوادعلاو ربكلاو دّقحلاو ءايرلاك

 هذه قدصلو «ةينلا هذهب ةلأسملا كلت ىف ثحبلا كل زاج قحلا فشكتي نأ ةرظانملاب ديرت

 :ناتمالع ةينلا

 نأ بحت لب كمصخ ناسل وأ كناسل ىلع قحلا فشكتي نأ نيب قرفت الأ :امهادحإ

 هسفن نم هلوبق نآل ءاهلوبق ىلإ هل ىعدأ كلذ نوكيل كمصخ دي ىلع ةقيقحلا فشكتت

 . كنم هلوبق ىلإ برقأ
 دحأل تلق اذإ امأ .ًالملا ىف هنم كيلإ بحأ ةولخلا ىف ثحبلا نوكي نأ :امهيناث

 كرتاو هعم ةجحلا ميقت نأ نم رذحلاف .ءئزهتسي وهو كديب قحلا نأ ملعت تنأو ةلأسم

 .ةدئاف كل ركذأ انه اهو «ةدئاف هعم نوكت الف ةشحولا ىلإ ىدؤي هنإف «مالكلا

 باوجلاو بيبطلا ىلع هتلع ضيرملا ضرع لثم ةلكشملا ءايشآلا نع لاؤسلا نأ ملعا

 ال صقانلا ملاعلاو «مهؤابطأ ءاملعلاو ىضرم ءالهجلاف ضيرملا ءافش ىف بيبطلا ىعس لثم

 لمؤي ىذلا وه هنأل لماكلا ملاعلا وه ىضرملا ىوادي ىذلا لب «مهل اًبيبط نوكي نأ قيلي

 نوكت بيبطلا ةراهمف هجالع نكمي ال يدش ضرملا نوكي دقو .ةلعلا ةقيقح فرعي نأ هيف

 دحاوو ءاهل جالع ال ةثالث :ماسقأ ةعبرأ لهجلا ضرم نأ ملعاو .هتاوادمب لاغتشالا 0



 هل جالع ال ضرم دسحلاو دسح نع اًئشان ضارتعالا وأ لاؤسلا نوكي نأ :لوألاف

 هديزي الو اًدسح الإ كباوج هديزي ال هل هحضوتو هنيزت باوج ىأب هتبجأ املك كنأ ملعاو

 «رعالا لوقا ننحأ امو ةباوحم نصتتا الا نننف# اربكت الإ هدسح

 اهئازإ ىجرش دق ةوادفتا لُك

 دّسح نم كاَناَع نم ةوادسعأ الإ 5

 ئلوت نم نع ضرعأف » :ىلاعت هلوقب ًالمع هنع ضرعتو هضرمب هكرتت نأ :هريبدتو
 دقف هتاوادمب تلغتشاو هل تضرعت اذإف 4 :مجنلا] 4 ايندلا ةاَّيحْا لإ دري مّلو انركذ نع

 امك تائسحلا لكأي دسحلا» ثيدحلا ىف امك «لامعألا طبحي امث ىه ىتلا هلسح ران تلعشأ

 .«بطحلا رانلا لكأت

 » :مالسلا هيلع ىسيع لوقل هجالع نكميال اذهو ةقامحلا نم ةلعلا نوكت نأ :ىناثلا

 نيموي لغتشا ىذلا وه اذهو .«قمحألا حالصإ نع تزجع نكلو ىتوملا ءايحإ نع تزجع
 ءاملعلا ىلع ضرتعي اذه عمو ءًالصأ ةيلقغلا مولعلا ىف عرشي ملو ملعلا ليصحنب ةثالث وأ

 نم ميظعلا ملاعلا ىلع ضارتعالا نأ ملعي ملو مولعلا ليصحت ىف مهرمع اوفرص نيذلا

 اذه ردق الو هسفن ردق فرعي مل اذهف «ةفرعملا مدعو لهجلا نم الإ نوكي ال ريغص بلاط .

 .هباوجب لغتشت الو اًضيأ اذه نع ضرعت نأ ىغبنيف ؛هتفرعم مدعو هتقامح نم ملاعلا

 همهف روصقل رباكألا مالك مهفل ةيلهأ هيف سيل اًدشرتسم لئاسلا نوكي نأ :ثلاثلا

 ءاهقئاقح كاردإ نع اًرصاق نوكي ىتلا رومألا ضماوغ نع ةدافتسالا ةهج نع لأسيو ءهنع

 ءايبنألا رشاعم نحن» :لاق كي ىبنلا نأل ءاضيأ هباوجب لغتشت الف همهف روصق ىري الو

 :؟تياوقع ردك ىلع نساثلا ملكت قآب نزف

 دسحلاو ةوهشلاو بضغلا بولغم سيل ًالقاع اًبيبل ايكذ اًدشرتسم نوكي نأ :عبارلا

 هجالع نكمي ضيرملا اذهف «تنعت ريغ نم ًالئاس ءقحلا قيرطل اًبلاط لب ءهاجلاو لالا بحو

 :رحلاو. لب :نكأل :هناوحي لانتشالاف
 لبق ًالمؤم لوقت + امب الوأ تملع كنأ ملعت نأ الإ ريكذتاو ظعولا نم ررتحت نأ :ىناثلا

 ظعف تظعتا نإف كلسفن ظع ميرم نيأ اي» :مالسلا هيلع ىسيعل ىلاعت هللا لاق . ملكتت نأ

 لوآلا :نيئيش نم زرتحاف ظعولاب هللا كالتباو كلذك تنك نإف .«ىنم ىحتساف الإو سانلا

 ىلاعت هللا نأل ءراعشألاو تاحطشلاو تاراشإلاو تارابعلاب مالكلا ىف فلكتلا نم زرتحت نأ

 «هبلق ةلقغو هبحاص نطاب بارخخ ىلع لدي فلكتلا نآل هل ءادعأ مالكلا ىف نيقلكتملا دعي

 ءالعو لج ىلوملا ةمدخ ىف ريصقتلاو ةرخآلا بتاصم راضحتسا ريكذتلا نم دوصقملا نأ عم

 ناميإلا ةمالسي ايندلا نه جرخت ىتح قيرطلا ىف ىتلا تابقعلاو ىضاملا رمعلا ىف لاح
 .امهياوج درو ريكتو ركنم لاؤسو توملا كلم ةضيق لوه نم وجنتو
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 رانلاو طارصلا ىلع روبعلاو نازيملاو اهباسحو اهفقاومو ةمايقلا لوه ىف لمأت اًنضيأو

 مهبويعو مهريصقت ىلع مهعلطتو هب قلخلا ريكذتو هركذت ىغبني ىذلا وه اذهف ءاهبئاصمو
 ىف مهطيرفت اوركذتيل ءاهبئاصمو رانلا ةرارح فوخ سلجملا لهأ بولق ىف عقوت نأ .لجأل

 .ةعاط ريغي ىضقنا ىذلا رمعلا عايض ىلع رسحتلاو هيلع مدنلاب ىضاملا نمزلا

 مالكلا ىف فلكتلا مدع عم ظعو اهل لاقي ةمدقتملا ةيفيكلاب ةروكذلاهقلمجلاف

 ءاج دقو «لايع هيف تيب بحاص لثمك ظعاولا لثم نأل «كلذ ريغو عيجستلاو ةحاصفلاب

 اوبرها تيبلا لهأاي ءرذحلا رذحلا ىدانيو دالوألا قرغيو تيبلا ذخأي نأ فاخي وهو ليسلا

 تارابعلاو فلكتلاب مالكلا لوقي ال ةلاحلا هذه ىف لجرلا اذهف ءمكلصو ليسلا نأل

 كظعو لاح كيلق ليمي الأ ىغبنيو ءاذكه نوكي قلخلل ظعاولا لثمف ءتاراشإلاو عيجسلاو

 نسح ظعاولا اذه نإ :مهلوقب سلجملا لهأ ءاغوغو نيكابلا ءاكبو نيخراصلا خارص ىلإ

 ىلإ ظعولا لاح هليم نوكي نأ ىغبني لب «ةلفغلا نع دلوتي ليملا اذه نأل ءسلجملاو ظعولا

 نعو ءظقيتلا ىلإ ةلفغلا نعو «ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نعو «ةرخآلا ىلإ ايندلا نع مهليوحت
 له مهتبغر ىلإ رظني نأو ةيدوبعلاو دهزلا ملع ىف همالك نوكي نأو «ىوقتلا ىلإ رورغلا

 ىلإو ءال وأ عرشلا فالخ وه له مهبولق ليم ىلإو ءال وأ قلاخلا ىضر فالخ ىه
 ءءاجرلا ىلإ هعجريف بلاغ هفوخ ىذلاو «بلغأ امهيأ ةديمحلاو ةميمذلا مهقالخأو مهلامعأ

 قبي مل ثيحب سلجملا نم اهب نوفرصتي ةيفيكب فوخلا ىلإ هعجريف بلاغ هؤاجر ىذلاو
 ىلع نوصرحيو نوبغريو «ةديمحلا تافصلاب نوفصتيو ءائطابو ارهاظ ةميمذ تافص مهعم
 مل ظعو لكو اهيلع نوصرحي اوناك ىتلا ىصاعملا نوهركيو ءاهنع اولساكت ىتلا تاعاطلا

 اًناطيشو ًالوغ ظعاولا نوكي لب « ظوعوملاو ظعاولا ىلع ًالابو نوكي اذكه لقي ملو نكي

 ةننااويرم نأ نلخا ىلع بكو «ايدبأ انزله :يكريير للا نيزط عمال نضوسأل

 نأ هيلع بجي ةردقلا دي هل نم لكو «هولعفي نأ نيطايشلا ردقي ال هلعفي ىذلا داسفلا نأل

 .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم هنأل هعفديل ربنملا نع هلزني

 رظنت الو لب مهسلاجت الو عا ءارمألاو كولملا ىلإ ليمت الأ :ثلاثلا

 كرتاف مهتسلاجمو مهتيؤرب تيلتبا نإو ل ريثك تافآ مهتسلاجمو مهتطلاخم ىف نأل ءمهيلإ

 حدم اذإ بضني هللا نإف هاك فرك نأ كليف كتزارل اوءاج اذإو ءمهءانثو مهحدم

 .هضرأ ىف ىلاعت هللا ىصعي نأ بحأ دقف ءاقبلا لوطب ملاظل اعد نمو .ملاظلاو قسافلا

 اًببس نوكي مهلام ىف عمطلا نأل ءلالح هنأ تملع نإو اًئيش مهنم لبقت الأ :عبارلا

 مهقسف اهنم دلوتيو ءمهملظ ىف ةقفاوملاو مهبتاج ةاعارمو ةاباحملاو ةنهادملاو نيدلا داسفل

 بحي نم لكو ءمهبحت نأ اهنم دلوتي ةرضم لقأو نيدلا ىف كاله هلك اذهو ءمهروجفو



 دح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم بسس ب سيسععللل ١ حو

 لأسنو .ملاعلا بارخخو هملظ لوط بحأ هرمع لوط بحأ اذإو ءهرمع لوط بحي اًدحأ
 مهنم ذخأت نأ ىلوألا كل لوقي هنأل قحلا قيرط نع ناطيشلا كللضي نأ نم نامألا هللا

 ةرورضلا ىف اهفرصت كنأل «مهيلع اهفرصب نيكاسملا حيرتو شيواردلل اهيطعتو مهاردلا

 ءامد كفس قيرطلا اذهب ناطيشلا نأل ءروجفلاو ىسفلا ىف اهفرصيف وه امأو ءريخلا باوبأو

 .ىدلو اي .انه اهبلطاف (مولعلا ءايحإ) انباتك ىف اهتركذ ةريثك عمطلا “ثاقآو .ريثك قلح:

 . ةيكرتلا ةعبرألا هذه بنتجا

 .اهب لمعت نأ ذب الو اًضيأ ةعبرأف ةيلعفلا امأو

 هترمأ ام كدبع ىدؤي نأ بحت ام لثم هب ىلاعت هللا كرمأ ام ىدؤت نأ كمزلي :لوألا

 ىف هلعفب كسفن نع ىضرت الف كدبع نم هلعفب ىضرت ال ءىش لكو هنع ضار تنأو ءه

 تنأو مهاردلاب هتيرتشا كنأل ةقيقح كدبع وه سيلف كلذ عمو «ىلاعت هلل كتيدوبع قمح

 .كل قلاخخ وهو هل قولخم كنأل هلل دبع ةقيقحلا ىن

 لمكُي ال» : هيي هللا لوسر لاق .هب كولماعي نأ بحت امب قلسخلا لماعت نأ :يناشلا
 .هسْفتل بحي اَم ٍساّنلا رئاسل بحُي ىتح دْبعلا نامي

 ىقب هنأ تملع ول ىذلا وهو رمألا سفنو ”عقاولا ىف عفانلا ملعلاب لغتشت نأ :ثلاثلا

 وحنلا ملعب لغتشت ال كلذك ناك اذإ هنأ مولعملا نمو ءهاوسب لغتشت مل عوبسأ كرمع نم

 ةبقارمب لغتشت لب .«كتئاغإ ىف عفنت ال مولعلا هذه نأ ملعت كنأل ءاهلاثمأو بطلاو فرصلاو

 قالخأألاب هتيلحتو ايندلا قئالعو ةميمذلا قالخألا نم هريهطتب لغتشتف هتافص ةفرعمو كبلق

 .ةدابعلاب لغتشتو قحلا ةبحمو ةنسحلا

 كتاجنو كصالخ اهيف دجت اهب لمعاو اهتقيقح ىف لمأتو ةدحاو ةملك عمسا :ىدلواي
 لغتشت ال كنأ ملعأ انأن ءالثم عوبسألا اذه ىف كترايز دصاق ناطلسلا نأ تربخأ نإ .هيلإ

 هانركذ ام تملع اذإ. هيلع عقت ناطلسلا نيع نأ ملعت ام حالصإ ريغ ءىشب عوبسألا اذه ىف

 ىلاعت هللا يظن لحم هنأ ملعت ان حدلصإب لحففت لأ ا ل

 رظْني نكلو مكلامعأ ىلإ الو مكروص ىلإ رظْنَب ال هلل نإ» : هل : هيَع هللا لوسر لاق . بلقلا وهو

 ءايحإ)ىباتك نم هبلطاف بولقلا لاوحأ ملع ملعت نأ تدرأ نإو . (مُكتاينو مكبول ىلإ
 الإ .ةيافك ضرف مولعلا ىقابو ملسم لك ىلع نيع ضرف اذهو ؛ىفيناصت رئاسو ؛(مولعلا
 . ىهاونلا بانتجاو رماوألا لاخما ىلع هب لصحتت ام ردقب ملعت نأ

 :هجاوزأل لاق هَّلْيَي ىبنلا نأل ةنسلا ىلع ديزي ام توقلا نم كلايعل 0 نأ خارق

 نهل نكي مل نمل لاق لب .هجاوزأ لكل كلذ لقي ملو ؛اًناقك دمحم لآ قزر لعجا مُهّللا

 .موي الو ةنس توق اهل بتري ملف اهم ة ةشئاع ةديسلا لثم امأ .نيقيلا ةوق



 عاام بح سلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حدح

 ام لكب لمعت نأ ىغبنيف «ةلاسرلا هذه ىف كل هتبتك ىنم هتيلط ام عيمج :ىدلواي
 ىف ةروكذمف ةيعدألا نم هتبلط ام امأ «كئاعد حلاصب ىنركذا كلمع ءانثأ ىفو ءاهيف
 اًصوصخ ماودلا ىلع هأرقاق ءاعدلا اذه كل ركذاو كانه اهبلطاف تيبلا لهأ خيراتو حاحمصلا
 :وهو تاولصلا بقع

 ءاهلومش ةمحرلا نمو ءاهماود ةمصعلا نمو .اهمامت ةمعنلا نم كلأسأ ىنإ مهللا
 نموءهمتأ ناسحإلا نمو ءهدعسأ رمعلا نمو ءهدّغرأ شيعلا نمو .ءاهلوصح ةيفاعلا نمو

 ملعلا نمو « هحلصأ لمعلا نمو ءهبرقأ فطللا نمو .هيذعأ لضفلا نمو ءهمعأ ماعنإلا
 ققحو ءانلاجآ ةداعسلاب متخا مهللا ءانيلع نكت الو انل نك مهللا .هعسوأ قزرلا نمو ءدعفنأ

 ببصاو ءاتلآمو انريصم كتمحر ىلإ لعجاو ءانلاصآو انودغ ةيفاعلاب نرقاو اتلامعأ ةديزلاب

 كنيد ىفو ءاتداز ىوقتلا لعجاو ءانبويع حالصاإي اتيلع ( نمو ءانيوثذ ىلع كوفع لاجس

 تابجوم نم انذعأو .ةماقتسالا جهن ىلع انتبث انهلإ .اندامتعاو انلكوت كيلعو ءانداهتجا

 رش انع فرصاو انفكاو ءراربألا ةشيع انقزراو «رازوألا لقث انع ففخو ء«ةمايقلا موي ةمدنلا

 ءرافغ اي زيزع اي ملاظملاو نيدلاو رانلا نم انتاهمأو انتابآ باقرو ءانياقر قتعاو رارشألا

 ريخ ىلع ملسو هللا ىلصو «نيمحارلا محرأ اي كتمحرب رابجاي ميلحاي «راتس اي ميركاي
 نما نيلابلا نر هلل ةملاو : نيعمحا هيحيضو هلاوت دمحم هقلخ

 برعملل ةمئاخ
 امك أدصت بولقلا نإ» : يَعملوقل ركذلا ةقيرطب الإ متت ال بلقلا ةيفصت نأ ملعا

 ناسللا ركذف «ءبلقلاب امإو ناسللاب امإ ركذلا نإ مث .«ىلاعت هللا ركذ اهؤالجو ديدحلا ًادصي

 ركذب لاغتشالا بلقلت ةيفصتلا برقأو «ةبقارملا ليصحتل بلقلا ركذو «بلقلا ركذ ليصحتل
 نأ تاذلا مسا ركذ ةيفيكو «تابثإلاو ىفنلاب وأ تاذلا مساب ركذلا وهو ةيدنبشقنلا ةقبرطلا

 امأو .رصب هلكو عمس هلكو نال هلك بلقلا نأل . (هللا) ةظفل بلقلا ناسلب ركاذلا ظفلتي

 بلقلا تاقلعت عيمج اهب اًيفان (هلإ ال) ٍبلقلا ناسلب ظفلتي نأ ىهف تابثإلاو ىفنلا ركذ ةيفيك

 ركذ اذإف ءهيف قحلا ةيئادحو دوجو اهب اتبثم (هللا الإ) بلقلا ناسلب ظفلتي مث هللا ىوس امع
 ىلاعت هللاب اًمراع نوكيو ءهاكزو بلقلا ةوفص هل لصحت ةيفيكلا هذهي نيمسالا نيذه ركاذلا

 عيمج ىف اهبتاورو ضئارفلا دعب تادابعلا رئاس ىلع هب ركذلا ةفيظو مدقيو هيلإ ًالصاو
 نم لئاضفلا عيمج هل زوجي كلذ دعبو «ةديمح ةكلم هبلق ىف لصحي نأ ىلإ تاقوألا

 : هيلإ برقتلا قيرط فرعو هللا نم ةضافتسالا ٍقيرط فرع هنأل تادابعلا

 قيرّطلا ىف نسخ هللا رصدت

 ةله حب يمت بترملا درولا نم



 ل ىلازفلاومإلا لفسرةعومجم تس سس ا-بيسس ١و أ
 قَح لوَق ةءرلق نم نس سَخأَو

 تالقاتلا ل كيل م عمو

 تلف ءانم ىلجير قتلا آلا.
 ا ل ل

 تاّيجالقلا لُك ُهنع عَفَرَيَو

 مزلاو تقولا عيسملج ىف دهاجو
 تادرو د هنت هاركذب

 هاو لس عدو هلإلل ا جوت

 تايلاتلل عفتراو بقارو

 ؟ميظعتلا خم ماودلا ىلع ةريصبلا نيعب ىلاعتو هناحبس قحلا بانج ةيؤر ىه ةبقارملاو

 لجو رع هللا ىلإ دصقلا :ليق امك .هيلإ برقتلا ثيح نم ىلاعت هللا ىلإ قرطلا برقأ ىهو
 داروألاو راكذآلاو مالسلاو ةالصلاب لامعألا ىف ءاضعألا تاكرح نم غليأ بولقلاب

 لامعألا ىلع هدعاست مل نإو هبلقب ًالماع لازي ال ةيلاعلا ةمهلا بحاص نأل ءاهوحنو

 .بيبحتلا ىف ادبأو برعتلا ىف اًمئاد نوكي وهف هحراوج

 ماودي ققحتو ةيهلإلا دوجولا ةدحو هل تتبث 0 ةيترم غلي اذإ ركاذلا نأ ملعا مث

 نأ ةريصبلا نيعب هل فشكتي نأب ةدهاشملا ةبترم ىلإ ىقرت ةبقارملا ىلع مواد اذإف ءةيدوبعلا

 هئامسأو هتاقصي لجتم ىلاعت هنأو «ءايشألا عيمجي ةطيحم ةيهلإلا تاذلا ةدحو دوجو راونأ

 فاشكتمالاو ةيبوبرلا راوتأب جاهتبالا ريصي نيدهاشملا دادعتسا بسحيو هتاعونصم ىف

 . ةيلحألا رارسأب

 11117 ةنس بجررهش ىف تمن

 ميعنسملا ساطسقلا

 ميار
 ةفرعلاةقيقح نازيم

 مكيف له «ىتاوخإ :لوقأو ءاّيناث ىفطصملا هّيبن ىلع ىلصأوءآلوأ ىلاعت هللا دمحأ
 ءاقفر نم قيقر ىرامسأ ىف ىنليقتسا دقف ء«ىرامسأ نم ءىشب هثدحاأل هعمس ىنريعي نم

 ءارغلا ةجحلاو ءاضيبلا ديلاب ىدحتي نم ةصفاغم لادجلاو لاؤسلاب ىنصفاغو ميلعتلا لهأ
 «سايقلاو ىأرلا نازيعأ ؟ةفرعملا ةقيقح نزت نازيم ىأبف ءةفرعملا لامك ىعدت كارأ :ىل لاقو

 كمزليف ميلعتلا نازيع مآ ؟سانلا نيب فالخلا راث هلجألو سابتلالاو ضراعتلا ةياغ ىف كلذو

 «سايقلاو ىأرلا نازيم امأ :تلقف ؟هبلط ىلع صرحت كارأ امو ملعملا ءموصعملا مامإلا عابتا



 ع 16١6١ تح سس سس  ىلازقلامامإلالئاسرةعومجم حج:

 نازيم كلذ نأ ىباحصأ نم نم معز نمو . .ناطيشلا نازيم هنإف هب مصتعأ نأ هللا شاحن

 نم رش وهو ءلهاج قيدص نيدلل هنإف نيدلا نع هرش ىنيفكي نأ ىلاعت هللا لآسأت .ةقرعملا

 ,ميركلا نآرقلا نم لادجلا الوأ ملعتل «ميلعتلا لهأ بهذم ةداعس قزر ولو لقاع ودمع

 يه يتّلاب مهلداَجَو : ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا» :ىلاعت لاق ثيح-
 .[1 : لحنلا] <« نسحَأ

 نإف ءموق ةلداجملابو موق ةظعوملابو موق ةمكحلاب ىلاعت هللا ىلإ وعدملا نأ ملعاو

 نيلالا مدلل اراضللا ضرما وكلا رت اي يل ل ا

 نم ىوقلا لجرلا عبط زئمشي ٌثب امك اهتم اوزأمشا ةمكحلا لهأ عم تلمعتسا نإ ةلداجملا نأو

 امك نسحألا قيرطلاب ال لادجلا لهأ عم لادجلا لمعتسا نم نأو .ىمدآلا نيلب عاضترالا

 رمتلاب ىدليلاوأ رمتلا الإ فلأي مل وهو ربلا زيخب ىودبلا ىذغ نمك ناك نآرقلا نم ملعت

 .ليلخلا ميهاربإ ىق نآرقلا نم ملعت امك ةنسح ةوسأ هل تناك هتيلو ءربلا الإ فلأي مل وهو

 .[104 :ةرقبلا] تي تيميو يبحي يذلا يبر» :لاقف همصخ جاح ثيح.هيلع هللا تاولص
 :ةرقبلا ] © تيمأو ىبحأ رنأ» :لاق نيح هدنع اًنسح سيلو هبساني ال كلذ نأ ىأر الق

 نم سمشلاب يتأي هللا ْنِإَف 8 :لاقف همهف ىلإ برقآلاو هعبطل قفوألا ىلإ لدع .
 رهظ ليلخلا بكري ملو 4 :ةرقبلال 6 َرَفَك يذلا تِهبَف بِرْعَمْلا نم اهب تأف قرشملا

 لتقلا نأ نظ نإف همهف هيلع رسعي كلذ نأ ملع ذإ ىتوملا ءايحإ نع هزجع قيقحت ىف جاجللا

 نكي ملو «هتجردو ةريصبلا ىف هدح بساني الو هتحيرق مئالي كلذ قيقحتو هتهج نم ةتامإ

 ام ىلإ قاهرإلاب جاجللاو .ءايحإ قفاوملا ءاذغلاب ةيذغتلاو ءهؤايحإ لب هؤانقإ ليلخلا دصق نم
 كلذلق «ءةوبتلا ملاع قارشإ نم سبتقملا ميلعتلا رونب الإ كردت ال قئاقد هذهف .ءاتفإ ققاوي ال

 .ميلعتلا بهذم رس نم اومرح ذإ هل نطفتلا اومرح-
 ؟كتقرعم نزت اذامبق مهليلد تنهوتساو مهليسس ترغوتسا اذإ :لاقف

 اعابتأ :اهلتامو اهميقتسمو ءاهلطايو اهقح ىل رهظيل ميقتسملا ساطسقلاب اهنزأ :تلقق

 ساطسقلاب اونزو» :لاق ثيح قداصلا هيبن ناسل ىلع لزتملا نآرقلا نم اًميلعتو ىلاعت هلل
 ل[ : ءارسإلا] « ميقتسملا

 ؟ميقتسملا ساطسقلا امو : لاقف

 نمف .اهب نزولا هءايبتأ ميلعو هياتك ىن هللا اهلزنأ ىتلا سمخلا نيزاوملا ىه :تلق

 دقق سايقلاو ىأرلا ىلإ اهنع لض 1 .ىدتها هللا نازيمب نزوو هلع هللا لوسر نم ملعت
 .ىدرتو لم

 ؟ناتهبو ىفإ الإ اذه لهو نآرقلا ىف نيزاوملا نيأ :لاقف



 جار ملط تجب نشا ركل وضم ال لم لا
 ىف اوغطت لأ 0ع نازيملا عضوو)» :هلوق ىلإ 4 نايبلا همّلع 2 ناسنإلا قلخ

 0 .[ة-١ :نمحرلا] © نازيملا اورسخت الو طسقلاب نزولا اوميقأو ج2 تازيملا

 ا يل :ديدحلا ةروس ىف هلوق

 ريعشلاو ربلا نازيم وه باتكلاب نورقملا ناّريملا نأ نظتأ ..6 :ديدحلا] | طسقلاب ساّثلا

 اهعفر ءامسلاو 99: هلوق ىف ء هل نأ مهوتتأ ؟ةضفلاو بهذلاو

 اذه مظعأو نابسحلا اذه دعبأ امو ءنايقلاو رايطلا وه 17 :نمحرلا] # نازيملا عضوو

 هّللا ةفرعم نازيم وه نازي لا اذه نأ اًئيقي ملعاو .لي .ليوأتلا ىف فسعت الو هللا قتاف «ناتهبلا

 امك هتايسنأ نم هب نزولا ةيفيك ملعت. هتوكلمو هكلمو هلسرو هبتكو هتكئالم ةفرعمو ىلاعت
 لوسرلا ثلاثلاو «ليربج ىناثلاو «لوألا ملعملا وه ىلاعت هللا نإف .هتكتالم نم مه اومّلعت

 .مهب الإ هب ةفرعملا ىلإ قيرط مهل سيل ام لسرلا نم نوملعتي مهلك قلخلاو هيي
 لوقعلاف ؟كرظنو كلقعيأ ؟بذاك مأ قداص نازيملا كلذ نأ تفرع ميف :لاقف

 اوعدأ ىذلا ىبهذم وهو ؟ملاعلا ىف قحلاب مئاقلا قداصلا موصعملا مامإلاب مأ .ةضراعتم

 . هيلإ
 دبع نب هللا دبع نب دمحم ةمئألا مامإ نم نكلو «ميلعتلاب هفرعأ اًضيأ كلذ :تلقف

 :هيف كشأ ال ًرتاوت ىلإ رتاوت ىذلا هميلعت عمسأ ىنإف هارأ ال تنك نإو ىنإف ُهلْيَع بلطملا
 » :لاقف نآرقلا سفن نم مولعم نآرقلا نيزاوم قدص نايبو «نآرقلا هميلعت امنإو

 هقدص نآرقلا سفن نم تمهف فيك ىل رهظأو .كنازيم نآرقلا نم جرخأو «كناهرب

 .هتحصو

 كلذ ةقرعمو هقدصو ةضفلاو بهذلا نازيم ةحص, قرعت مي تنأ ىنثدح :هل تلقف

 كريغ ىلع كل ناك وأ .ناصقن ريغ نم امات هيضقن ىتح نيد كيلع ناك اذإ كنيد ضرف

 تذحأو نيملسملا قاوسأ نم اًقوس تلخد اذإف ءناحجر ريغ نم ًالدع هذخأت ىتح نيد

 ىف ناصقنب ملظت مل كنأ فرعت ميف «نيدلا هب تيضقتسا وأ تيضقو نيزاوملا نم اًنازيم
 ؟ءافيتسالا ىف ناحجرب وأ ءادألا

 ليدعت دعب الإ ةلماعملاب نولغتشي ال مهنإ لوقأو «نيملسملاب نظلا نسحأ : لاقف

 نازيملا ىتفك ىلإ ترظنو هتعفرو هتذخأ نيزاوملا ضعب ىف كش ىل ضرع نإف «نيزاوملا
 لباقت كلذ عم تيأرو نييناجلا دحأ ىلإ ليم ريغ نم ناسللا باصتنا ىوتسا اذإف «هناسلو

 .قداص حيحص نازيم هنأ تفرع .نيتفكلا

 ىلع ناتيذاحتم نيتفكلا نأو .ءاوتسالا ىلع بصتتا دق ناسللا نأ به : تلق
 ؟قداص نازيملا نأ ملعت نيأ نمف ءءاوسلا



 حال ول تحبس سس سس بس ىلازفلامامإلالئاسةعوميجبب حج

 ىرخألاو «ةيبيرجت امهادحإ عت وك نا لحم نر ورز املك كلو ملعأ :لاقف

 دشأ لقثألا نأو «لفسأ ىلإ ىوهي ليقثلا نأ ةبرجتلاب تملع ىنأ ىهف ةيبيرجتلا امأ. ةيسح

 ةيبيرجت ةيلك ةمدقم هذهف ايوه دشأ تناكل لقثأ نيتفكلا ىدحإ تناك ول :كوقأف ايوه
 لب «هيتفك ىدحإ وهن مل هتيأر هنيعب نازيملا اذه نأ ىه ةيناثلا ةمدقملاو :ةرورص. ئدنع ةليماخ

 ةمدقملا ىف ال كشأ الف رصبلاب اهتدهاش ةيسح ةمدقم هذهو .ةاواسم ةاذاحم ىرخأللا تذاح

 ةجيتن نيتمدقملا نيتاه نم ىبلق ىف مزليف .ةبرجتلا ةمدقم ىهو ىلوألا ىف الو ةيسحلا

 ىوهأ تناكل لقثأ امهادحإ تناك ول :لوقأ ذإ .نازيملا ءاوتساب ملعلا ىهو ةيرورسض

 .لقثأب تسيل اهنأ مولعمف «ىوهأب تسيل اهنأ سوسحمو
 ؟ىلقع سايقو ىأر الإ اذه لهف :هل تلق

 نم اهب نيقيلا لصح ةينيقي تاماقم نم مزل ىرورض ملع اذه نإف تاهيه :لاق

 درب ناديفي ال نيمختو سدح سايقلاو ىأرلاو .اًسايقو اًيأر اذه نوكي فيكف سحلاو ةبرجتلا

 .نيقيلا درب اذه ىف سحأ انأو نيفيلا

 هلعلف .لاقشملاو ةجنصلا تفرع مبف ناهربلا اذهب نازيملا ةحص تفرع نإف :تلق

 ؟حيحصلا لاقثملا نم لقثأ وأ فخأ
 اذإف اهب اهلباقأف ىدنع ةمولعم ةجنص نم ةرايع تذخأ اذه ىف تككش نإ :لاقف

 .واسم ىواسملل ىواسملا نإف ىتجنصل اًيواسم ناك هاواس اذإ بهذلا نأ تملع ىواس

 ىذلاو ؟لوألا عضاولا وه لهو ءوه نم لصألا ىف نازيملا عضاو ملعت له :تلق

 .نزولا اذه ملعي هعضو

 لكآ لب .نايعلاو ةدهاشملاب نازيملا ةحص تفرع دقو هيلإ جاتحأ نيأ نمو ءال :لاق

 داري لب «هنيعل داري ال نازيملا عضاو نإف«ةلقبملا نع لأسأ الو هب ىتؤي ثيح نم لقبلا
 نع تينغتساف هتقرعو «هتيكح امك هتفرع دق انأو .هب نزولا ةيفيكو نازيملا ةحص هنم فرعيل

 ىف ىنأ عم نيح لك ىف هب رفظي الو لوطي كلذ نإف نزو لك دنع نازيملا بحاص ةعجارم

 .ةنع هيلع

 فرعأ ىنأب هيلع ديزأو هنم حضوأو اذه لثم ةفرعملا ىف نازيمب كتيتأ نإف :تلق

 ليلخلا هلمعتسمو ليريج همّلعمو ىلاعت هللا وه هعضاو نوكيف هلمعتسمو هملعمو هعستاو
 .قدصلاب كلذ ىف مهل ىلاعت هللا دهش دقو ..نيعمجلا مالسلا مهيلع نييبنلا رئاسو دمحمو
 ؟هب قدصت لهو ؟ىنم كلذ لبقت لهف

 . ىل هتيكح ام لثم روهظلا ىف ناك نإ هب قدصأ ال فيكو هللاو ىإ :لاقف

 كميهفتو كميوقت ىف ىئاجر قدص دقو .ةسايكلا لئامش كيف مسوتأ نآلا :تلقف



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تتحسس سس سسص ١١١ جح

 هب سينما كآرقلا ف ةلؤالل .ةسمخلا نيزاوملا نع كل فشكأف كميلعت ىف كبهذم ةقيقح

 كرايعمو .نآرقلا كدئاقو « ِهْتَِع ىفطصملا كمامإ نوكيف نايمعلا دح زواجتو مامإ لك نع

 ؛مزالتلا نازيمو «لداعتلا نازيم :ةثالث لصألا ىف نآرقلا نيزاوم نأ ملعاف .نايعلاو دهانثملا

 .طسوألاو ءريكألا ىلإ :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني لداعتلا نازيم نكل .دناعتلا نازيمو

 .ةسمخ عيمجلا ريصيف ءرغصألاو

 لداعتلا نيزاوم نمربكألا نازيم ا ىف لوقلا
 نم ربكألا نازيملا ىل حرشا :ميلعتلا لهأ ءاقفر نم سيكلا قيفرلا اذه ىل لاق مث

 ربكألاو ,دناعتلاو مزالتلاو لداعتلا ىهو باقلألا هذه ىنعم ىل حرشاو ًالوأ لداعتلا نيزاوم

 . ةقيقد ىناعم اهتحت نأ ىف كشالو .ةبيجع باقلأ اهنإف ءرغصألاو طسوألاو

 دعب كردتل اهيناعم مهفو اهحرش دعب الإ اهمهفت الف باقلألا هذه ىنعم امأ :تلقف
 ىف هن يكح ىذلا نازيملا هبشي نازيملا اذه نأ ًالوأ كملعأو .اهقئاقحل اهباقلأ ةبسانم كلذ

 هيواسي ذأ مزلي نيأ نمو «ىنامسجلا ىواسي الف ىناحور نازيم هنإف روصلا نود ىنعملا

 بالرطصالا لب «نازيم رايطلاو «نازيم نوطسلقلا نإف .فلتخت اضيأ ةينامسجلا نيزاوملاو
 نازيم لوقاشلاو «طوطخلا يف داعبألا ريداقمل نازيم ةرطسملاو .كلفلا تاكرح ريداقمل نازيم

 ةدايزلا اهب فرعت اهنأ ىف ةكرتشم اهروص تفلتخا نإو ىهو .ءانحنالاو ةماقتسالا قيقحتل

 وهو هميقتسم نع هفحزنم زيمتيل رعشلا نازوأ هب فرعي رعشلا نازيم ضورعلا لب .ناصقنلاو

 نازيم هنأل ماسجألا قئالع نع درجتم ريغ هنكلو ء.ةمسجملا نيزاوملا نم ةيناحور دشأ

 هب ذإ ةمايقلا موي نازيم ةيناحور نيزاوملا دشأو . مسجلا نع توصلا لصفني الو تاوصألا

 كلذلو «ماسجألاب امهل قلعت ال ناميإلاو ةفرعملاو .مهفراعمو مهدئاقعو دايعلا لامعأ نزوت

 لقت مو د يوكل ؟يتاحور ةفرعملل ةارقلا فار كلدكو «اكررق اناحور امينا نياك
 ريغلا فيرعت نإف مسج نكي مل نإو ماسجألاب قاصتلا فالغلا كلذل فالغب ةداهشلا ملاع

 ىهو ةبتاكملاب وأ ءىنامسج توصلاو .تاوصآلاب كلذو ةهفاشم الإ نكمي ال ملاعلا اذه ىف

 هيف ضرعي ىذلا هفالغ مكح اذه .مسج وهو ساطرقلا هجو ىف شقن اًضيأ ىهو موقرلا

 ةجراخلا هللا ةفرعم هب نزوت ذإ ماسجألا عم هل ةقالع ال ضحم ىناحور هسفن ىف وه امنإو

 هنكلو ءماسجألا سفن نع ًالضف راطقألاو تاهجلا بساني نأ نع سدقملا ماسجألا ملاع نع

 طابترال نيتفكلا ىف كرتشم دومعلاف دومعلاب ناتقلعتم ناتفكلاو «نيتفكو دومع وذ كلذ عم

 ةفك وذ هنأل هبشأ نابقلاب وهف مزالتلا نازيم امأو «لداعتلا نازيم ىف اذه هب امهنم ةدحاو لك

 .ريدقتلاو توافتلا رهظي اهبو ةنامرلا رخآلا بناجلا نم اهلباقي نكلو ةدحاو



 دع 1919 تتحسس سس تس بخ ىلازقلامامإلا لئاسرةعومجمم |سح

 .اًنحط ىأر الو ةعجعج عمسأ ىنإف ىنعملا نيأف ةميظع ةنطنط هذه :لاقف

 يندز ْبّر لقو هيحو كيِلإ ئضقي نأ ٍلَبَق نم نآرقلاب لجعت الو 9 ربصا :هل تلقف
 ربكألا نازيملا نأ ملعاو .هّللا نم ىنأتلاو ناطيشلا نم ةلجعلا نأ ملعاو . 5 :هللا 4 اًملع

 نازيملا اذه انملعت هنمق دورمن عم هلمعتسا ىذلا ملسو هيلع هللا تاولص ليلخلا نازيم وه

 1 ةرابع قافتالاب هدنع ةيهلإلا تناكو «ةيهلإلا ىعدا دورمت نأ كلذو.نآرقلا ةطساوب نكل

 هيلع رداقلا وهو تيميو ىيحي ىذلا هنأل ىهلإ هلإلا : ميهاربإ لاقذ .ءىش لك ىلع رداقلا

 تيميو عاقولاب ةمطنلا ىيحي هنأ ىنعي د © تيمأو يح انأ » :لاقف .هيلع ردقت ال تنأو

 هلع يضر ورنناعل ىلإ البجت تالطي رهن نهر ده كال داا هك ممازرإ مط ءلتقلاب

 :ةرقبلا] © رفك يذلا تهِبَف برغَمْلا نم اهب تأف قرشمْلا نم سمّشلاب يتآي هللا َنإَف :لاقف

 47 :ماعنالا] «( همْوق ىلع ميهاربإ اهانيتآ انجح كلتو ل :لاقف هيلع هللا ىنثأ دقو .[[؟ دم

 ترظن امك هنزو ةيفيك ىف ترظنف .هنازيمو ميهاربإ لوق ىف ناهربلاو ةجحلا نأ اذه نم تملعف

 ةجيتن امهنم دّلوتف اجودزا دق نيلصأ ةجحلا هذه ىف تيأرف ةضفلاو بهذلا نازيم ىف تنأ

 نم لك لوقت نأ نازيملا اذه ةروص لامكو .زاجيإلاو فذحلا ىلع هانبم نآرقلا ذإ ةفرعملا ىه

 لصأ اذهو عالطالا ىلع رداقلا وه ىهلإو .لصأ اذهف ءهلإلا وهف سمشلا عالطا ىلع ردقي

 فرتعي نأ نكمي له نآلا رظناف .دورمناي كنود هلإلا وه ىهلإ نأ امهعومجم نم مزلف .ر

 ؟كاش نيلصألا نيذه ىف كشي نأ روصتي له وأ ءةجيتنلا ىف 0
 لك دنعو مهدنع ناك هلإلا نأل هيف كش ال سمشلا عالطإ ىلع رداقلا وه هلإلا :انلوق نإف
 اذهو ءايشألا كلت ةلمج نم وه سمشلا عالطإو «ءىش لك ىلع رداقلا نع ةرابسع دم-أ

 مولعم كنود ىلاعت هللا وه عالطالا ىلع رداقلا :انلوقو .قافتالاو عضولاب مولعم لصأ

 ىنعنو سحلاب دهاشم سمشلا كرحي نم ىوس دحأ لك زجعو دورمن زجع نإف ةدهاشلاب
 قذتملا عضولاب مولعملا لوألا لصألا ةفرعم نم انمزليف .اهعلطمو سمشلا كرحم هلإلاب

 سمشلا كيرمت ىلع ردقلا وه سيل دورمت نأ ةدهاشملاب مولعملا ىناثلا لصألا نمو .هينع

 كسفن مجارف .ىلاعت هللا وه هلإلا امنإو هلإب سيل دورمن نأ نيلصألا نيذه ةفرعم دعب ملهنف

 بهذلا نازيم ةحص امهيلع نيتلئا ةيسحلاو ةيبيرجتلا ةمدقملا نم حضوأ اذه ىرت له نآلا

 .ةضفلاو

 كشأ نأ الو نيلصألا ىف كشأ نأ ىننكمي الو ةرورضلاب هنم ةمزال ةفرعملا هذه :لاقف

 ىذلا هجولا ىلعو عضوملا اذه ىف الإ ىنعفني ال اذه نكلو ءامهنم ةجيتنلا هذه مول ىف
 درفت نمل ةيهلإلا رارقإو دورمن ةيهلإ ىفن ىف كلذو مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا هلمعتسا

 اهيف قحلا زييمت ىلإ جاتحأو ىلع لكشت ىتلا فراعملا رئاس اهب نذإ فيكف «سمشلا عالطإب
 ؟لطابلا نع



 ت7 ىئازفلامامإلا لئاسر ةعومجم جبس للسشللللعا+.

 نوزوملا نأل .رهاوجلا رئاسو ةضفلا هب نزي نأ هنكمي نازيمب بهذلا نزو نم :تلقف

 ةفرعملا هذه نع انل فشك ناهربلا اذه كلذلو ءرادقم وذ هنأل لب بهذ هنأل ال هرادقم فرع

 ةجيتنلا هذه هنم مزلت مل هنأ لمأتتف ىناعملا نم ىنعمو قئاقحلا نم ةقيقح اهنأل لب ءاهنيعل ال

 نأل اذه مل امنإو اندرأ ثيح هب عفتنن ىتح صاخلا لاثملا اذه نع هدرهنو هحور ذخأتو

 ىبر نإ ةجحلا هذه زاجيإ نأ هنايبو «ةرورضلاب فوصوملا ىلع مكح ةفهبلا ىلع مكحلا
 ىذلا علطملا ىلع انمكح دقو «برلا ةفص علطملاف هلإ ىبر نأ هنم مزليف هلإلا علطملاو علطم

 ىل تلصح ماقم لك ىف كلذكو ء«ةيهلإلاب ىبر ىلع مكحلا هنم مزلف ةيهلإلاب هتفص وه
 ةفرعم امهنم دلوتيف ةفصلا كلتل مكح توبثب ىرخأ ةفرعم تلصحو ءىشلا ةفصب ةفرعم
 .ةرورضلاب فوصوملا ىلع مكحلا توبثب ةئلاث

 لوزي ىتح عنصأ اذامف هيف تككشت نإف «ىمهف ىلع قدي هكرد داكي اذه :لاقف

 ؟كشلا

 .ةضفلاو بهذلا نازيم ىف تلعف امك كدنع ةفورعملا ةجنصلا نم ةرايع ذخ :تلق

 ؟نفلا اذه ىف ةفورعملا ةجنصلا نيأو ءاهرايع ذخآ فيك :لاقف

 نم وأ سحلا نم امإ ةدافتسملا ةيرورضلا ةيلوألا مولعلا ىه ةفورعملا ةجنصلا :تلق

 الإ ةفص ىلع مكح تبثي نأ روصتت له تايلوألا ىف رظناف «لقعلا ةزيرغ وأ ةبرجتلا

 :لئاق لاقف «لغب وهو نطبلا خفتنم ناوبح ًالشم كيدي نيب رم اذإف ءفوصوملا ىلإ ىدعتيو

 .ةبرجتلاب اذه ملعأ معن :لاقف ؟دلي ال ميقع لغبلا نأ ملعت ملأ :هل تلقف «لماح اذه

 .راصبإلاو سحلاب كلذ تفرع دق معن لاقف ءرظنف ؟لغب اذه نأ ملعت لهف :هل تلقف

 نيذللا نيلصألا ةفرعم دعب هيف كشي نأ هنكمي الف لماحب سيل هنأ فرعت له نآلاف :تلقف

 نم اًدلوتم اًيرورض اًملع لماحب سيل هنأب ملعلا نوكي لب «ءىسح رخآلاو ىبيرجت امهدحأ
 ملعلاو ءواه لقثلا نأب ىبيرجتلا ملعلا نم نازيملا ىف كملع دلوت امك نيقباسلا نيملعلا نيب

 . ىرخألا ىلإ ةفاضإلاب ةيواه تسيل نيتفكلا ىدحإ نأب ىسحلا
 مكحلا نأ هموزل ببس نأ ىل رهظي مل نكلو ءاحضاو اًمهف اذه تمهف دق :لاقف

 .فوصوملا ىلع مكح ةفصلا ىلع

 لغب لك :كلوقو لغبلا وه ةفصلاو فصو «لغب اذه : كلوق نإف لمأت :تلقف

 هنأب فوصوملا ناويحلا ىلع مقعلاب مكح مزلف مقعلاب ةفص وه ىذلا لغبلا ىلع مكح «ميقع
 الف ناويح هنأ دودلا ىف كل رهظ مث ساسح ناويح لك نأ ًالثم كل رهظ اذإ كلذكو «لغي

 .ساسح ناويح لكو ناويح دود لك :لوقت نأ هجاهنمو ساسح هنأ ىف كشت نأ كنكمي

 اذإف ءهتفص ناويحلاو «ناويح هنأب دودلا فصو ناويح دود لك كلوق نأل ساسح دود لكف



 د 1١١ حصص ببصسصع سس ص ىلازفلامامإلا لئاسةعومجبم ع

 ىرورض اذهو ةلاحم ال دودلا هيق لختد هريغ وأ مسج وأ ساسح هتأب ناويحلا ىلع تمكح

 ىتح هتم معأ وأ فوصوملل ةيواسم ةفصلا نوكت نأ اذه طرش معن .هيف كشلا نكي ال

 نأ «ىهقفلا رظنلا ىف ملس نم كلذكو .ةرورغلاب هب فوصوم ا لعشي هيلع مكحلا نوكي
 ركسملا نأل مارح ذيبن لك نأ ىف كشي نأ هنكمي مل «مارح ركسم لكو ءركسم ذيبن لك
 كلذكف ءةلاحم ال فوصوملا هيف لخدي ذإ ذيبنلا لوانتي ميرحتلاب هيلع مكحلاف ءذيبتلا فصو
 .تايرظنلا باوبأ عيمج ىق

 دلوم هجولا اذه ىلع نيلصأ نيب جاودزالا عاقيإ نأ ايرورض اًمهف تمهف دق :لاقق
 .«قداص نازيمع هتازيمو حيحص ناهرب هيلع هللا تاولص ليلخلا ناهرب نأو ؛ةيرورض ةجيتل

 نأ ىهتشأ ىنكلو «ىدنع ةفورعملا تاجنصلا نم هرايع تقرعو هتقيقحو هدح تملعتو

 ةحضاو ةلثمألا هذع نإق مولعلا ىف لاكشألا ناظم ىف نازيملا اذه لامعتسال الاثم فرعأ

 .تاهربو نازيم ىلإ اهيف جاتحيال اهسفناب
 جاودزا نم ةدلوتم ىه لب اهسقتأب ةمولعم ةلثمألا هذه ضعبق .تاهيه :تلققف

 نأ ةيرجتلابو لغب هنأ سحلاب فرع نم الإ اًميقع ًالثم ناويحلا اذه نوك فرعي ال دإ نيلصألا

 نوكي الف مأو بأ هلف نيلصأ نم دّلونملا امأغ .لوألا وه هسفتب حضاو انتإو ءدليب ال لغبلا

 نضع نع اتتيفو رك ده نيلدمالا وفا ارتقلا كلذ علو روحي لب نس اف ونال

 هسفنب اًحضاو سيل اًمارح ذيبتلا نوك كلذكو ءراصبإلا دعبو ةبرجتلا دعب كلذو. «لاوحألا
 . نيلصأب فرعي لب

 .ةبرجتلاب ملعي اذهو ركسم هنأ :امهدحأ

 ةيفيك كقرعي اذهف . ُهَْكَع عراشلا نع دراولا ربخلاب اذهو مارح ركسم لك نأ :ىناثلاو

 ال اندنع كلذ ةلئمأق اذه نع ضمغأ ًالاثم تدرأ نإو .هلامعتسا ةيفيكو «نازيملا اذهب نزولا

 .دحاو لاثمي هنم عنقاف ضماوغلا رثكأ افرع نازيللا اذهبب لب ىهانتت الو رصحنت

 اذإف .ملاعلا كلّذكو عناصو ببسم هل ذإ هسفني اًثداح سيل ناسنإلا' نأ ضماوغلا نمف

 «ببس هلف زئاج لك :لوقن انإف .ملاع هعناص تنأو اعناص هل نأ انفرع نازيملا اذه انعجار

 الو اًببس هل نأ هنم مزلي تدإق .زئاج هب فلتخا ىذلا هرادقمب ناسنإلا وأ ملاعلا صاصتخار

 نيلصألا ىف كش نإ نكلو .امهفرعو نيلصألا ملس نم ةجيتتلا هذه ىف ككشتلا ىلع ردقي

 ال ىتلا ةيلوألا مولعلا ىلإ ىهتني نأ ىلإ نيحضاو. نيرخآ نيلصأ نم امهتفرعم اًضيأ جتنتسين
 ىهو ةليلجلا ةضماغلا مولعلا لوصأ ىع ةيلوألا ةيفخلا مولعلا نإق ءاهيف كنيكشتلا نكت
 جاودزالا عاقيإب جاستسالاو ةثارحلاب رامثتسالا نسحي نم اهتم انهرمكثتسي نكلو ءاهرودب

 . امهليب



 تح ىلازفلامامإلا لئابر ةعوميجم تحسس بسسس !؟ .ا مد

 تلق ملو ؟ببس هلف زئاج لك نإ تلق ملق اًعيمج نيلصألا ىف كاش انأ :تلق نإف

 هل زئاج لك :ىلوق امأ :لوقأف ؟بجاوب سيلو زئاج صوصخم رادقمب ناسنإلا صاصتخا نإ
 «نييواستم «نيمسق نيب ددرتي ام زئاجلاب ىنعأ ىنأل زئاجلا ىنعم تمهف اذإ حضاوف «ببس

 هلثملا كتر ءنفلل فك تبث ام نآل هتاذ نم مدعو دوجوب امهدحأ صتخي مل نائيش ىوات اذإف

 ءبجاو سيلو لانج ذاقم نادقلا اذهب ناسنإلا صاصتخا ىلوق امأو .ىلوأ اذهو ةرورضلاب

 طخ هنإ ثيح نم طخلا ذإ زئاج صوصخم رادقم هلو بتاكلا هبتكي ىذلا طخلا نإ :ىلوقك

 لوطأ وه امع رادقمب هصاصتخاف .رصقأو لوطأ نوكي نأ روصتي لب دحاو رادقم هل نيعتي ال

 .ىرورض اذهو «ةيواستم اهل طخلا لوبق ىلإ ريداقملا ةبسن ذإ «ةلاحم ال لعافلا هببس رصقأو

 مث .لعافب ةلاحم ال اهصيصختف ةيواستم هفارطأو ناسنإلا لكش ىلإ ريداقملا ةبسن كلذك

 ةينبو ؛هلعاف ملع ىلإ دنسيف مكحم بترم لعف لك نأل ملاع هلعاف :لوقأو هنم ىقرتأ
 اذإ نالصأ انههف .اهب لعاف لع ىلإ اهريبدتو اهبيترت دنتسي نأ دب الف ةمكحم ةبترم ناسنإلا
 فرعي اذه ةمكحم ةبترم ةينب ىمدآلا ةينب نأ امهدحأ ةجيتنلا ىف كشت مل امهتفرع

 لجرلاو شطبلل ديلاك صاخ دوصقمل دحاو لك دادعتساو هئاضعأ بسانت نسم ةدهاشملاب

 ىلإ موظنملا بترملا راقتفا امأو ءهب ايرورض' املع تروي ءاضعالا حيرشت ةفرعمو «ىشملل

 نإو ةباتكلاب ملاع نم الإ ردصي ال موظنملا طخلا نأ ىف لقاعلا كشي الف اًضيأ حضاو ملع

 مامحلاو تيبلاك نانتكالا دصاقم ةدافإل حلاصلا ءانبلا نأو «ملعي ال ىذلا ملقلا ةطساوب ناك

 اذه نم ءىش ىف كيكشتلا نكمأ نإف «ءانبلاب ملاع نم الإ ردصي ال اهريغو ةنوحاطلاو

 نم سيل كلذ حرشو .تايلوألا ىلإ ىقرتي ىتح هنم حضوأ ىلإ هنم ىقرتي نأ هقيرطف

 مالسلا هيلع ليلخلا هعقوأ ىذلا هجولا ىلع تايلوألا جاودزا نأ نيبن نأ ضرغلا لب انضرغ

 «هءايبنأ ىلاعت هللا ميلعتل لاطبإ هنإف اذه لاطبإب لئاق الو .ةيقيقح ةفرعمل ديفم قداص نازيم

 .[ 47 :ماعنالا] 4 هموَق ىَلَع ميهاربإ اهانيتآ انتّجح كلتو )» :لاق ذإ هيلع هللا ىنثأ امل لاطيإو

 اعيمج ميلعتلاو ىأرلا لاطيإ اذه لاطبإ فو افتح ىارلا نكي د مل نإ قح ةلاحم ال ميلعتلاو

 . ًالصأ هب لئاق الو

 طسوألا نازيملا ىف لوقلا
 ىل حرشاف هلامعتسا ةقيقحو هتنظمو هرايعو هدحو ربكألا نازيلا تمهف دق :لاق

 ؟هلمعتسا نمو .هعضو نمو ءهميلعت لصح نيأ نمو ءوه ام طسوألا نازيملا

 « نيلفآلا بحأ الإ :لاق ثيح مالسلا هيلع ليلخلل اًضيأ طسوألا نازيملا :تلقف

 .هلإب سيل رمقلاف لفاي سيل هلإلاو لفآ رمقلا نأ نازيملا اذه ةروص لامكو .1727 :ماعنألا]



 00 رمقلا نع ةيهلإلا ىفني ملعلا نكل ءهانبم رامضإلاو زاجيإلا ىلع نآرقلا نكلو

 تفرع اذإف «لفآب سيل هلإلا نأو لفآ رمقلا نأ وهو نيلصألا نيذه ةفرعمب الإ اًيرورض
 اًيرورض رمقلا نع ةيهلإلا ىفنب ملعلا راص نيلصألا

 افرع نإ نيلصأللا نيذه نم دلوتي رمقلا نع ةيهلإلا ىفن نأ ىف كشأ ال انأ :لاقف

 هملعأ الف لفآب سيل هلإلا امأ ءسحلاب مولعم اذهو لفآ رمقلا نأ فيرعأ ىنكل ءاّميمج

 3 الو ةرورض

 ىنإ لب «لفاأب سيل رمقلا نأ كفرعأ نأ نازيملا اذه ةياكح نم ىضرغ سيلو :تلق

 امنإو «ةيرورض نزولا نم قيرطلا اذهب هنم ةلصاحلا ةفرعملاو قداص نازيملا اذه نأ كملعأ

 نإو «لفآي سيل هلإلا نأ هدنع اًمولعم ناك ذإ : مداحسلا ةيلج لبلخلا نع فب علعلا لح

 سيل هلإلا نأب ملعلا ناجتني نيرخآ نيلصأ نم اًدافتسم ليهل يلوا علتلا كلذ نكمل

 تنأ ذخف ءهدنع مولعملا ىلع نزولا ىنبق ريغتلا وه لوفألاو «ثداح ريغتم لكو ريغتمب
 .نيلصألاب ملعلا كل لصحي ثيح هلمعتساو نازملا

 ذإ نيلصألا ىف مزلت ةفرعملا هذه نأو قداص نازيملا اذه نأ ةرورضلاب تمهف :لاق

 نم هرايع ىل حرشت مث هتقيقحو نازيملا اذه دح حرشت نأ ديرأ نكلو «نيمولعم اراص

 رمقلا نع ةيهلإلا ىفن نإف ضومغلا ناظم ىف هلامعتسا لاثم مث ىدنع ةفورعملا ةجنصلا

 . ىدنع حضاولاك

 نع فصولا كلذ بلسف فصوب امهدحأ فصو نيلثم لك نأ وهف «هدح امأ :تلق

 ناك املو ءهب فصوي الو رخآلا نع فصولا كلذ بلسي امهدحأ ىأ نانيابتم امهف رخآلا

 اذه دحف ءةلاحم ال هيف جردنيو صخألا ىلع مكح معألا ىلع مكحلا نأ ربكألا نازيملا دح

 تبثي رمقلاو لوفألا هنع ىفني هلإلاف ءريغلا ِكلذل نيابم هريغل تبثي ام هنع ىفني ىذلا نأ

 .رمق هلإلا الو اهلإ رمقلا نوكي ال نأ وهو رمقلاو هلإلا نيب نيابتلا بجوي اذهف «لوفألا
 ًءادتقا نآرقلا نم ةريثك عضاوم ىف تازيملا اذهب نزولا هيَ دمحم هّيبن ىلاعت هللا ملع دفو

 تايآ نم ىقابلا بلطأو نيعضوم ىلع هيبنتلاب ىفتكأف ءامهيلع هللا تاولص ليلخلا هيبأب
 . نآرقلا

 © قْلَح نَمَم رشب مثنأ لب مكبونذب مُكيذلعي ملف لقإ» :هّيسنل ىلاعت هلوق :امهدحأ
 .[18 :ةدئاملا]

 ساطسقلاب مهباطخ راهظإ ةيفيك ىلاعت هللا هملعف هللا ءانبأ مهنأ اوعدا مهنأ كلذو

 ال نينبلا نأ نازيملا اذه ةروص لامكو 4 مكبونذب مكبذعي ملف لق :لاقف ء«ميقتسملا
 فرعيف نوبذعي ال نينبلا نأ امأ :نالصأ انهف ءءانبأ متسل اًذإف «نوبذعم متتنأو نوبذعي

 .ةوبنلا ىفن ةرورض امهنم مزليو ةدهاشملاب فرعيف نوبذعم متنأ امأو ء«ةبرجتلاب



 د- ىلازفلامامإلا لئامر ةعومجم تسيللط ؟.عغ مدح

 نم هلل او مَ محو نإ واه نيد هنأ اي لق : ىلاعت هلوق : ىناثلا عضولملا

 4 مهيديأ تمدق امب ادبأ هنونمتي الو 47 نيقداص مشن نإ توملا اوتمتف ساتلا نود

 هيلو ءاقل ىنمتي ىلاولا نأ مولعملا نم ناكو ؛ةيالؤلا اوعدا مهنأ كلذو .( 2.5 :ةحمجلا]

 ءايلوأ اوسيل مهنأ ةرورض مزلف ءاقللا ببس وه ىذلا توملا نونمتي ال مهنأ مولعملا نم ناكو

 ءاقل ىنمتي سيل ىدوهيلاو هيلو ءاقل ىنمتي ىلو لك :لاقي نأ نازيملا اذه ةروتط لامكو .هلل

 نوكيف دوهيلا نع ىفنيو ىلولا هب فصوي ىنمتلا نأ هدحو . هلل ىلوب سيل هنأ هنم مزلف هللا

 دورها الو" ايده نلولا تركر ةلغرخألا نع ايهلحا تلقا نياشم قدوهتلاو نارلا
 نإ نكلو ءهحوضو عم هيلإ جاتحت كنأ ىدنع امف ةمولعملا ةجنصلا نم هرايع امأو لو
 دامجي سيل ناسنإلا نأ تفرع مث دامج رجحلا نأ تفرع اذإ كنأ رظناف ًراهظتسا تدرأ

 نع ىقتتو رجحلل تبثت ةيدامجلا نأل رجحي سيل ناسنإلا نأ فرعت نأ هنم كمزلي فيك

 الق نانإلا نع اًيولسم رجحلااو رجحلا نع اًبولسم ناستإلا نوكي نأ مرج الف «.ناسنإلا

 دحأو ريثكف ضومغلا عضاوم ىف هلامعتسا ةنظم امأو . اًناسنإ رجحلا الو رجح نانإلا

 اذهب نؤوت هفراعم عيمجو ريبك ولع ىلاعت برلا هنع سدقتي ام وهو سيدقتلا ةفرعملا ىرطش
 ذإ هب نزولا ةيفيك انملعو «سيدقتلا ىف نازيملا افه لمعتسا مالسلا هيلع ليلخلا ذإ نازيملا

 زيحتم رهوجي سيل هلإلا نإ لوقن كلذكو ىلاعت هللا نع ةيمسجلا ىفن نازيملا اذهب فرع

 هنأ هتم مزليق لولعم هي صتخي ىذلا هزيحب هصاصتخاق زيحتم لكو لولعمب سيئ هلإلا نآأل

 سيلق ملاع ىح هلإلاو ملاع ىحب سيل ضرعلا نأل ضرعي سيل لوقتو .رهوجب سيل
 اذه ىلع نيلصأ جاودزا نم اضيأ اهتقوعم دلوتت سيدقتلا باوبأ رئاس كلذكو «ضرعي

 .هجولا

 .ىفقتلا هنومضم بلاس لصأ :امهدحأ

 .سيدقتلاو ىفتلا ةقرعم امهنم دلوتتو تابثإلا هنومضم بجوم لصأ :ىناثلاو

 رفصألا نازيم ىف لوقلا
 هرايعو ملحو رغصألا تاريملا ىل حرشاق ايرورض اًمهف اًقيأ اذه تمهف دق :لاق

 + قآرقلا ىق ُهَّتْيَع افمحم همّلع ثيح ىئاعت هللا نم ءانملعت رغصألا نازيلا :تلق

 لق ءيش نم رشي ىلع هللا « لّرنأ ام اوُاَق ذإ هِردق قحا هللا اوردق امو : ىلاعت هلوق ىف كلذو

 "اذهب نزولا .هجوو . : ماعتألا] « سائل ىدهو اروث ىسوم هيب عاج يذلا باتكلا لزنأ نم

 :نيللصألا نيب جتنملا جاودزالا لطاب لوق رشيلا ىلع ىحولا لازنإ ىفتي مهلوق لوقت نازيملا



 .١ و تسلب سس سس ع ىلازقلامامإلالئاسرةعووجبم بح

 .رشب مالسلا هيلع ىسوم نأ :امهدحأ

 ضعب نأ وهو ةصاخ ةيضق ةرورضلاب هنم مزليف باتكلا هيلع لزنأ ىسوم نأ :ىناثلاو
 امأ .ًالصأ رشب ىلع باتك لزني ال هنأب ةماعلا ىوعدلا هب لطبتو باتكلا هيلع لزنأ رشبلا

 هيلع لزنم ىسوم نأ وهو ىناثلا امأو «سحلاب مولعمف رشب ىسوم انلوق وهو لوألا لصأل
 :ىلاعت لاق امك هضعب نورهظيو هضعب نوفخي اوناك ذإ ءمهفارتعاب اًمولعم ناكف باتكلا

 نمو «نسحألاب ةلداجملا ضرعم ىف اذه ركذ امنإو ١.. : ماعنألا]  اريثك نوف اهنودبت »

 نإو ءهدنع نيروهشم مصخلا نم نيملسم نالصألا نوكي نأ هيف ىفكي هنأ ةلداجملا ةيصاخ

 ىلع ىرجت نآرقلا ةلدأ رثكأو «هب اًمرتعم وه ناك ذإ همزلت ةجيتنلا نإف هريغل هيف كشلا نكمأ
 نأ ملعاف ءاهتامدقمو اهلوصأ ضعب ىف كشلا ناكمإ كسفن نم تفداص نإف ءهجولا اذه

 نزولا ةيفيك هنم ملعت نأ كقح ىف دوصقملاف تنأ امأو .هيف كشي مل نم ةجاحم اهب دوصقملا

 «لجر ريغب ناويحلا ىشمي نأ روصتي ال لوقي نم نأ نازيملا اذه رايع امأو «عضاوملا رئاس ىف

 ىشعي ناويحلا ضعب نأ هنم مزليف لجر ريغب ىشمت ةيحلاو ناويح ةيحلا تلق اذإ كنم ملعيف

 عضوم امأو ضوقنم لطاب لوق لجرب لإ ناويحلا ىشمي ال لوقي نم لوق نأو «لجر ريغب

 لوقنف هنيعل حيبق وهف بذك لك لوقي ًالثم سانلا ضعب نإف ردح ضبا وعلان :ةلاغتتا

 هعضوم نع ملاظلا هلأسف ملاظ نم ىفتخا دق ءايلوألا نم اًئيلو وأ هال لا

 قدصلا حيبقلا لب ال :لاق .حيبق وه لهف :انلق «معت :لاق «بذك وه له هلوقف هافخ

 وهف بذك هلحم ءافخا ىف هلوق لوقت انإف نازيملا ىلإ رظنا :هل لوقنف هكاله ا
 سيل بذك لك نأ هنم مزليف ءىناثلا لصألا وهو حيبقب سيل لوقلا اذهو «مولعم لصأ

 اذه لهو «نيلصألاب فارتعالا دعب ةجيتنلا هذه ىف كشلا روصتي له نآلا لمأتف حيبقب

 اذه دح امأو ءسيدقتلا نازيم ةفرعم ىف ةيسحلاو ةيبيرجتلا ةمدقملا نم هتركذ امم حضوأ

 فصوي نأ دب ال نيقصولا داحآ ضعبف دحاو ءىش ىلع اعمتجا نيفصو لك نأ وهف نازيملا

 ضعب ىف نوكي دق لب ءايرورض اًموزل هلك هنأب فصوي نأ مزلي الو ةرورضلاب ةرخآلاب
 هنأو ناويح هنأب فصولا هيلع عمتجي ناسنإلا نأ ىرت الأ .قثوي الف نوكي ال دقو لاوحألا

 الو ناويح مسج لك نإ .هنم مزلي الو ناويح مسجلا ضعب نأ ةرورضلاب هنم مزليف مسج

 نكي مل اذإ رخآلاب فصو لك فصو نإف مسج هنأب ناويح لك فصو ناكمإ كنرغي

 تمهف دق :قيفرلا لاق مث .ةيرورض هب ةلصاحلا ةفرعملا نكت مل لاح لك ىف اًئيرورض
 ثلاثلاو طسوألاب ىناثلاو ربكألا مساب لوألا تصصخ مل نكلو «ةثالثلا نيزاوملا هذه

 ؟رغصألاب
 امهنيب طسألاو .هفالخ رغصألاو «ةريثك ءايشأل عستي ىذلا وه ربكألا نأل :تلق

 صاخلا تابثإلاو ماعلا تابثإلاب ةفرعملا هنم دافتست نأ نكمي ذإ نيزاوملا عسوأ لوألا نازيملاو
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 ىناثلا امأو .قراعملا نم سانجأ ةعبرأ هب نزوي نأ نكمأ دّقف ءصاخلا ىفنلاو ماعلا ىمتلاو

 الق ثلاثلا امآو .اعيمج صاخلاو ماعلا ىفتلا هب تزوي نكلو ىقنلا الإ هب نزوي نأ نكمي الق

 رخآلا هب فصوي نيفصولا دحأ ضعب هنم مزلي هنأ كل تركذ امك صاخلا الإ هب نزوي

 .ةلاحم ال رغصأ وهق ىئزجلا دحاولا مكحلل الإ عستي ال امو دحاو ءىش ىلع امهعامتجال

 8 ةلآو مهفراعم ضعب ميلعتلا لهأ هب نزو دقو ناطيشلا نيزاوم نم هب ماعلا مكحلا نزو معن

 0 :ماعنالا) 6 ربكأ اذه يبر اذه :هلوق ىف همالسو هيلع هللا تاولص ليلخلا ةينمأ ىف

 . هللا ءاش نإ اذه دعب هتصق كيلع ولتأسو

 مزالنلا نازيم ىف لوقلا
 . لداعتلا نيزاوم نم ةئالثلا ماسقألا تمهف دقف مزالتلا نازيم ىل حرشاف :لاق

 :ءايثالا] < اندست هلل الإ ةهلآ امهيف ناك ول :يلاعت هلوق نم دافتسم نازيملا انه :تلق

 4 ًاليبس شرعلا يذ ىَِإ اوبل اذإ نولوقي امك ةهلآ هعم ناك ول لق :ىلاعت هلوق نمو .[7

 قيقحتو .194 :ءاينالا]  اهودرو ام ةهلآ ءالؤه ناكول 98 :ىلاعت هلوق نمو 147 :ءارسإلا]

 دسفي مل هنأ مولعمو .لصأ اذهف ءدسفل ناهلإ ملاعلل ناك ول :لوقت نأ نازيملا اذه ةروص

 ىذ عم ناك ولو ءنيهلإلا دحأ ىقن ىهو ةيرورض ةجيتن امهنع مزليف ءرخآ لصأ اذهو

 ىَد ىوس ةهلآ ىفن مزليف اوغتبي مل مهنأ مولعمو «ًاليبس شرعلا ىذ ىلإ اوغتبال ةهلآ شرعلا

 بكاوكلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ :كلوق ةمولعملا ةجنصلاب نازيملا اذه رايع امأو ء«شرعلا

 مزليف سحلاب ملعي اذهو ةعلاط سمشلا نأ مولعمو :لوقن مث «ةيرجتلاب ملعي اذهو .ةيفخ

 لوقت مث «ةبرجتلاب ملعي وهو ناعيش وهف نالف لكأي مل نإ لوقتو ءةيقحخت بكاوكلا نأ هنم
 هنأ ةرورضلاب ىسحلا لصألاو ىبيرجتلا لصألا نم مزليف سحلاب ملعي اذهو لكأ هنأ مولعمو

 بتاغلا عيب ناك نإ هيقفلا لوقي ىتح ريثكف ضماوغلا ىف هلامعتسا عضوم امأو ءناعيش ريغ

 سيل نأ هنم مّرليف مازلإلا حيرصتي مزلي ال هنأ مولعمو «مازلإلا حيرصتب مزليف احيحص
 ىناثلاو ءملعلا دقي مل نإو نظلل ديفملا ىعرشلا ءارقتسالاب لوألا لصألا ملعيو ءحيحصب

 اًبترم ىمدألا بيكرتو ملاعلا ةعنص ناك نإ تايرظنلا ىف لوقنو هتدعامو مصخلا ميلستب

 كردم انهو بترم بيجع هنأ مولعمو «ىلوأ لقعلا ىف اذهو ملاع هعئاصق امكحم اًييجع

 مولعمو ىح وهف اًلاع هعئاص ناك نإ :لوقتف .ىقرتن مث ءملاع هعناص نأ هنم مرليف نايعلاب

 سيلو هسقتب مئاق وهف الاع اًيح ناك نإ لوقن مث «ىح هنأ هنم مزليف ملاع هنأ لوألا تازيملاب

 كلقذكو ءهفني مئاق هنأ هنم مزليف ملاع ىح هنأ نيلوألا نيقباسلا نينازيملا مولعمو «ءضرعب

 «ةايخلا ىلإ ملعلا نم جرعت مث «ملعلا وهو هعناص ةفص ىلإ ىمدآلا بيكرت ةقص نم جرعت



 دج 71 37 تحسس سس شلح ا ىلازقلامامإلا لئاسرةعومجبم بح

 ءامسلا ىلإ جورعلا ملالس نيزاوملا هذهو ءىناحورلا جارعملا وه اذهو تاذلا ىلإ اهنم مث
 لك هب ىقت الق «ىتامسجلا جارعملا امأو ملالسلا تاجرد لوصألا هذهو ءامسلا قلاخت ىلإ مث

 هل عبات وهف ءىشلل مزال وهام لك نإق نازيملا اذه دح امأو .ةوبتلا ةوقيب كلذ صتخي ةوق

 ةرورضلاب بجوي موزلملا دوجوو «موزلملا ىفن ةرورضلاب بجوي مزاللا ىقنتف ءلاح لك ىف
 ناطيشلا نيزاوم نم امه لب ءامهل ةجيتن الف مزاللا دوجوو موزلملا ىفت امآ «مزاللا دوجو
 نوك ةلاحم ال اهمزلي ةالصلا ةحص نأ ىرت امأ .ىتفرعم ميلعتلا لهأ ضعي هب نزي دقو

 مولعمو ءرهطتم وهف ةحيحص ديز ةالص تناك نإ لوقت نأ حصي مرج الق رهطتم ىلصملا

 كلذكو «ءموزلملا ىفت وهو ةحيحص ريغ هتالص نأ هنم مزلف مزاللا ىقن وهو رهطتم ريغ هنأ

 دوجو وهو رهطتم هنأ هنم مزليف موزلملا دوجو اذهو ةحيحص هتالص نأ مولعمو :تلق نإ

 امبر هنأل أطخ اذهف ةحيحص هتالص نأ هنم مزليف رهطتم هنأ مولعمو :تلق نإ امأ «مزاللا

 نإ كلذكو «موزرلملا دوجو ىلع لدي ملو مزاللا دوجو اذهف «ىرخأ ةّلعي هتالص تلطب
 1ر0 ريح اطيح اندر روب يعور نإ رو يحس ملا واع راسو حل تلق

 ملو موّرلملا ىقت اذهف ةراهطلا ىوس رخآ طرش نادقفل ةالصلا ةحص مدع نوكي نأ زوجي

  مزاللا ىهن ىلع لدي

 دناعتلا نازيم ىف لوقلا
 لحمو هرايعو هعضوم نآرقلا نم ىل ركذداو دناعتلا نازيم نيل حرشا -لاق مم

 . هلامعتسا

 نم مكقزري نم لق # : 2 دمحم هيبن ميلعت ىف هلوقف نآرقلا نم هعضوم امأ :تلق
 مل هنإف .[14 :ايسا # نيبه لالض يف وأ ىده ئلعل مكايإ وأ انإو هّللا لق ضرألاو تاومسلا

 انسل وهو رخآ لصأ رامضإ هيف لب .«كيكشتلاو ةيوستلا ضرعم ىف مكايإ وأ انإ هلوق ركذي
 لازنإب ءامسلا نم قزري ىذلا هنإف ضرألاو ءامسلا نم مكقزري هللا نإ :انلوق ىق لالض ىلع

 انإ نازيملا اذه ةروص لامكو كلذ راكنإب نولاض متنأ اذإف تابتلا تاينإب ضرألا نمو «ءاملا

 لصأ اذهو ءلالض ىف انل انأ مولعمو :لوقن مث ءلصأ اذهو ءنييم لالص ىلعل مكايإو

 تاجنصلا نم هرايع امأو لالض ىف مكنأ وهو ةيرورض ةجيتت امهجاودزا نم مرليف ءرخآ
 اًملع ملعنق هيق هر ملق امهدحأ انلخد مث «ناتيب الإ اهيف سيل ؟ًراد لخد نم نأ وهق ةقورعملا

 نيتيبلا دحأ ىق هنإ هلوق امهدحأ :نيلصأ نم جاودزالا اذهو «ىناثلا تيبلا ىف هنأ ور

 ملعن اًدِإف «ىناثلا تيبلا ىف هنأ امهنم مزليف ًالصأ تيبلا اذه ىف سيل هنأ ىتاثلاو ءاعطق

 ءاتملع نإف ءهتع الاخ ىناثلا تيبلا ىرت نأب ةراتو هيف هارن هنأب ةرات ىناشثلا تيبلا ىق هنوك
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 املع اذه ناك ىناثلا تيبلا ىق هرن مل نأب هاتفرع نإو اًيتايع اًملع ناك هيف هايإ انتيؤرب

 ام لك نأ وهف نازيملا اذه دح امأو اعملك [يعطت نازيملا ملعلا اذه نوكيو اتا

 ءرخآلا توبث امهدحأ ىفن نمو رخآلا ىفن امهدحأ توبث نم مزليف نيمسق ىف رصحنا

 ناطيشلا نزو ةرشتنملا ةمسقلاب نزولاف «ةرشتنم ال ةرصحتم ةمسقلا نوكت_نأ طرشب نكلو

 باوج ىفو ءمصاوقلا ىف اهانركذ ةريثك عضاوم ىف مهمالك ميلعتلا لهأ ضعب نزو هبو
 لامعتسا عضوم امأو «ةلمعتسملا بتكلا نم امهريغو ىرهظتسملا باتكلاو فالخلا لصفم

 يدق ادوجوم ركنأ نم نإف ءهيلع رودت تايرظنلا رثكأ لعلو رصحني الف ضماوغلا نم اذه
 اذهو ميدق اهضعبو ثداح اهضعب وأ ةثداح اهلك نوكت نأ امإ تادوجوملا :هل لوقنق

 نأ مزليف ةثداحب تسيل اهلك نأ مولعمو :لوقن مث ءرئاد تابثإلاو ىفنلا نيب هنأل ءرصاح

 ةئداح تناك ول اهلك نأل :لوقتف ؟ةثداح تسيل اهلك نإ ليق ملف :ليق نإف ءايدق اهيف

 ًادوجوم اهيف نأ تبثف ةثداح اهلك نوكت نأ لطبف «ببس ريغ نم اهسفنأب اهثودح ناكل

 .رصحنت ال نازيملا اذه لامعتسا رئاظنو ءايدق

 ىنعم فرعأ نأ ىهتشأ نكلو «ةسمخلا نيزاوملا هذه قدص ةقيقحلاب تمهق دق :لاقف

 ؟دناعتلاب ثلاثلاو «مزالتلاب ىناثلاو «لداعتلا نازيم هنأب لوألا تصصخ ملو اهباقلأ

 «ناتيذاحتم ناتفك امهنأك نيلداعتم نيلصأ هيف نأل لداعتلا نازيم لوألا تيمس :تلق

 رخآلاو ءمزال امهدحأ : نيأزج ىلع لمتشت نيلصألا دحأ نأل مزالتلا نازيم ىناثلا تيمسو

 :هلوق نإف .[75 :ءاينالا) 4 اتدسفل هّللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول :ىلاعت هلوقك ءموزلم

 .مزاللا ىفن نم ةجيتنلا تمزلو ؛هّللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول :هلوق موزلمو مزال ءاتدسفل

 نم مزلي تابثالاو ىفنلا نيب نيمسق رصح ىلإ عجر هنأل دتاعتلا نازيم ثلاثلا تيمسو

 .داضتو دناعت نيمسقلا نيبف رخآلا كرد انهدحلا يتلا قفو رخآلا ىفن امهدحأ توبث

 تقبس مأ اهجارختساب تدرفنا 5 نيزاوملا هذهو اهتعدتبا تنأ ىماسألا هذه :لاقف

 ؟اهيلإ
 امو «نآرقلا نم اهتجرختسا انأف نيزاوملا امأو ءاهتعدتيا ىنإف ىماسألا هذه امأ :تلق

 اهلو اهجارختسا قبس دق نيزاوملا لصأ نكل ء«نآرقلا نم اهجارختسا ىلإ تقبس ىنأ ىدنع
 ىلع ةقباسلا ممألا ضعب دنعو «هتركذ ام ىوس ىرخأ ءامسأ نيرخأتملا نم اهجرختسم دنع
 فحص نم اهوملعت دق اوناك ءرخأ ىماسأ ملسو امهيلع هللا ىَلص ىسيعو دمحم ةئعب

 ريغ رخأ ىماسأب اهتوسك لادبإ ىلع ىنثعب نكلو «مالسلاو ةالصلا امهيلع ىسومو ميهاربإ
 نم كتيأر ىنإف «ماهوألا ىلإ كسفن ةعاطو كتحيرق فعض نم تفرع ام هب اهومس ام
 روفتل هلوانت قطت مل ماجح ةروراق ىف رمحأ ًالسع تيقس الل ثيحب رهاوظلاب زازتعالا
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 لب .ناك ةجاجز ىأ ىف رهاظ لسعلا نأ كفرعي نأ نع كلقع فعضو ةمجحملا نع كعبط

 ءابقلا ىفوصلا سبل ولو هيقف وأ ىفوص هنأب هيلع مكحتف ةعاردلاو ةعقرملا سبلي ىكرتلا ىرت

 نود ءايشألا فالغ ةظحالم ىلإ كمهو كرحتي اًدبأف ىكرت هنأب كمهو هيلع مكح ةوسنلقلاو

 نسح وأ هتعنص نسح نم لب هتاذو لوقلا سفن نم لوقلا ىلإ رظنت ال كلذكو .بابللا
 لوقلا تددر كداقتعا ىف لاحلا حيبق هلئاق وأ كدنع ةهركتسم هترابع تناك اذإف هلئاقب كنظ

 نع رفن هللا لوسر ىسيع هللا الإ هلإ ال لق :كل ليق ولف ءاقحو اًنسح هسفن ىف ناك نإو

 هب فرعت ام لقعلا نم كل نكي ملو .هلوقأ فيكف ىراصنلا لوق اذه :تلقو .كعبط كلذ

 لب تاملكلا رئاسل الو ةملكلا هذهل تقم ام ىنارصنلا نأو قح هسفن ىف لوقلا اذه نأ

 هللا لوسرب سيل دمحم :هلوق ةيناشلاو ءةثالث ثلاث هللا :هلوق امهادحإ ءطقف نيتملكل

 ال لوقعلا ءافعض ميلعتلا لهأ نم كءاقفر تيأرو كنتيأر املف «قح كلذ ءارو هلاوقأ رئاسو

 ءافشلا ىلإ هب كتقسو ءاملا زوك ىف ءاودلا كتيقسف كدح ىلإ تلزن رهاوظلا الإ مهعدخت

 ناكل ءاودلا حدق ىف هتضرعو ءاود هنأ كل تركذ ولو ءهيضيرمب بيبطلا فطلت كب تفطلتو

 كلت لادبإ ىف ىضرغ اذهف هغيست داكت الو هعرجتت تنكل هتلبق ولو كعبط هلوبق نع زئمشي
 .هركني نم هركنيو ءهلهجي نم هلهجيو ءهفرعي نم هفرعي هذه عادبإو ىماسألا

 ناتفك هل نازيملا اذه نأ نم هب تدعو تنك ام نيأ نكلو .هلك اذه تمهف دقل :لاقف

 ام نيأو ءدومعلاو ةفكلا نازيملا اذه ىف ىرأ تسلو ءاًعيمج ناتفكلا هب قلعتت دحاو دومعو

 ؟نابقلاب هبشأ ىه ىتلا نيزاوملا نم هتركذ

 نيب كرتشملا ءزجلاو ةفك لصأ لكف نيلصأ نم اهتدفتسا دق تسلا فراعملا هذه :تلق

 «كمهف ىلإ برقأ هلعلف تايهقفلا نم الاثم كل برضأو .دومع امهيف لخادلا نيلصألا
 لك نأ ةجيتنلاو ءىرخأ ةّفك ركسم ذيبن لك :انلوقو .ةفك مارح ركسم لك :انلوق :لوقأف
 دجوي هنإف ذيبنلا امأ .مارحلاو ركسملاو ذيبنلا :طقف رومأ ةثالث نيلصألا ىف انههف مارح ذيبن
 ةفكلا وهف طقف ىناثلا لصألا ىف دجويف مارحلا امأو ءةفك وهف طقف نيلصألا دحأ ىف

 وهف امهنيب كرتشم امهيف رركم وهو اعيمج نيلصألا ىف روكذمف ركسملا امأو «ةيناثلا
 لك كلوق وهو ءةفصلاب فوصوملا قلعتيو امهدحأ هب قلعتي ذإ هب ناقلعتم ناتفكلاو .دومعلا

 وهو فوصوملاب ةفصلا قلعتل ةقلعتم ىرخألاو ركسملاب فوصوم ذيبنلا نإف ركسم ذهن
 نم نوكي ةرات نازيملا اذه داسف نإف فرعت ىتح كلذ لمأتف مارح ركسم لكو .كلرق

 ىلع كهبنأ ام ىلع دومعلاب ةقكلا قلعت نم نوكي ةراتو ءدومعلا نم نوكي ةراتو ءةفكلا

 لوطأ هيفرط دحأ ذإ مزالتلا نازيم وهف نابقلاب هبشملا امأو .ناطيشلا نازيم ىف هنم ريسي زمر

 لصأ اذهو مازلإلا حيرصب مزلل اًحيحص بئاغلا عيب ناك ول لوقت كنإف ءاريثك رخآلا نم
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 مازلإلا حيرصب مزلي سيلو كلوق وهو ىناثلاو ؛موزلمو مزال :نيأزج ىلع لمتشم ليوط
 نازيم امأو «نابقلا ةفكل ةلباقملا ةريصقلا ةنامرلاب هبشأ ناكف هنم رصقأ رخآ لصأ اذهو

 لمتشت امهنم ةدحاو لك لب ءىرخألا نم لوطأ امهاذحإ تسيل ناتفك هيف لداعتتف لداعتلا

 نوكي ال ىناحورلا نازيملا نأ نم كتفرع ام عم اذه مهفاف ءطقف فوصومو ةفص ىلع

 جاودزا نم ةجيتتلا دلوتب ههيبشت نكمي كلذلو ءام ةبسانم هيساني لب ىنامسجلا ناَريملاك

 ىف دوجوملا رسكملا وهو رخآلا ىف نيلصألا دحأ نم ءىش لخدي نأ بجي ذإ نيلصألا

 سرر رولا ل ل عر «ةجيتنلا دلوتت" ىتح نيلصألا

 «نالصأ امهو ًالصأ ةجيتن نومضم بوصغم لكو مارح ركسم لك كلوق نم دلوتت امك
 ةجيتنلا امنإو ءرخآلا ىف امهدحأ نم ءزج لخدي سيل ذإ جاودزاو حاكن امهنيب رجي مل نكل

 ولو «ناززيملا دومع هانيمس ىذلا وهو رخآلا ىف امهدحأ نم لخادلا كرتشملا ءزجلا نم دلوتت

 م و كل ف لوقعملاو سوسحملا نيب ةنزاوملا باب كل حتف

 اهيلع علطي مل نم « «ةميظع رارسأ و تردللاو بيغلا ملاع نيبو ءةداهشلاو كلملا ملاع

 ىف نأ امكف ةزوشتقلاج الإ ةملع نم احم ل و ددتح ميلعتلاو نارقلا دازلا "نع ضاتيشتالا مرج

 رهاوج) باتك ىف هيلإ ترشأ امك مولعلا لك حيتافم هيف كلذكف مولعلا لك نيزاوم نآرقلا

 امب الإ ءتوكلملاو بيغلا ملاعو ةداهشلاو كلملا ملاع نيب ةنزاوملا تسيلو هنم هبلطاف (نآرقلا

 ةوبتلا نم ءزج ايؤرلا نأل «ةيلايخلا ةلثمألا ىف ةيونعملا قئاقحلا نم مانملا ىف هضعب ىلجتي

 ىف نأك همانم ىف ىأر لجر مونلا نم هلاثمو ؛«توكلملاو كلملا مامت ىّلجتي ةوبنلا ملاع ىفو

 كنإ :لاقف «نيريس نبا ىلع هايؤر صقف ءاسنلا جورفو لاجرلا هاوفأ هب متخي اًمئاخ هدي

 نم هلاح هل لجت مل نآلا رظناف .ءكلذك وه :لاقف ءحابصلا لبق ناضمر ىف تذؤت نذؤم

 ىف حبصلا لبق ليق ناذألاو لاثملا اذه نيب ةنزاوملا-بلطاو « لاثملا اذه ىف بيغلا ملاع

 وه اذه هل لاقيو ران نم متاخ هلي ىفو ةمايقلا موي هسفن نذؤملا اذه ىري امبرو «ناضمر

 :لاقيف .اذه تلعف ام هللاو :لوقيف ءءاسنلا جورفو لاجرلا هاوفأ هب متخت تنك ىذلا متاخلا

 الإ اهحاورأو ءايشألا قئاقح ىلجتت الو كلعف حور اذه نأل هلهجت نكلو هلعفت تنك معن

 .لايخلاو سحلا ملاع سيبلتلا ملاع ىف روصلا نم ءاطغ ىف حورلا نوكيو حاورألا ملاع ىف

 نم اًدذح كرت نم لك: حضتفي كلذكو ,ديدح مويلا.كرصبف كءاطغ كنع اتفشك دق نآلاو

 باتك نم وأ ءايحإلا ىف توملا ةقيقح باب نم هبلطاف ةقيقح هل تدرأ نإو ءعرشلا دودح

 ملاع ىلإ هتيؤر باب كل حتفنت كاعف هيف لمأتلا لطأو «بئاجعلا هيف ىرتف «نآرقلا رهاوج
 قئاقحلا ةفرعم رظتت امنإ تنآو اهباب كل حتفني كارأ ام ىنإف ءعمسلا اهنم قرتست توكلملا

 رفاس نمم اهذخف ًاريثك ةفرعملا ىف كنم فعضأ هتدجول هتيأر ولو ءهارت ال بئاغ ملعم نم

 .هيف تطقس ريبخلا ىلعق ثحبو فرعتو
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 بئاغلا ملعملا اذه نإف «هيف جاجللا كتيبو ىنيب لوطي رخآ ثيدح نآلا اذه :لاقف
 تيأر دقلو هرثأ تيأر دّقف هرأ مل نإ ثيللاك هربخ تعمس دقف هرظنم رآ مل تتنك نإو

 علطملا هنإ الاق ىتحم اًغلاب ءانث هيلع تاينثي توملا ةعلق بحاص انالومو تتام نأ ىلإ ىتدلاو

 ةفيقعلا زوجعلا ىهو ىتدلاو بذكأقأ «خسرف فلأ ىلع ولو ملاعلا ىف ىرجي ام لك ىلع
 فيك ناقداص نادهاش امه لب الك «ةريرسلاو ةريسلا نسحلا مامإلا وهو*انالوم وأ ةريسلا

 ىفو عاطملا رهألا مهلو ناهبصأو ناغماد لهأ نم ىئاقفر عيمج كلذ ىلع امهقياط دقو

 ؟ءايقتألا مهو نوسمنتم وأ ءايكذألا مهو نوعدخنم مهنأ ىرتقفأ ءعالقلا ناكس امهمكح

 ال ذإ ةبير ريغ نم انتيب ىرجي ام ىلع علطي انالوم نإف .ةبيغلا كنع عد تايهيه تاهيه
 عامسلا درجمب هتقمل ضرعتأ نأ ىشخأف ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةرذ لاقثم هنع بزعي

 ةيفيكو ناطيشلا نازيم ىل حرشاو نازيملا ثيدح ىلإ عجراو نايذهلا راموط وطاف ءاغصإلاو

 . هب ميلعتلا لهأ نزو

 اهب ميلعتلا لهأ نزو ةيفيكو ناطيشلا نيزاوم ىف لوقلا
 لك نأ ملعاو «كئاولغ دعب كنإف كئاقفر نازيم حرش نيكسماي نآلا عمسا :تلقف

 نزويل قحلا نازيملاب هلثمي هب قصلم نازيم هبتاج ىف ناطيشللف نآرقلا نيزاوم نم هتركذ نازيم

 .ناطيشلا نمأ اهمكحأو ملثلا دس نمف ءملثلا عقوم نم لخدي امنإ ناطيشلا نكل طلغيف هب

 كلذ ريغ ىلإ ملعلا رايعم باتكو رظنلا باتك ىف اهتحرشو اهتعمج دق ةرشع هملث عقاومو
 دقاعم تدرأ نإف ءاهكاردإ نع كمهف روصقل نآلا اهركذأ مل نازيملا طورش ىف قئاقدلا نم

 نكل «رايعملا باتك ىف اهتدجو اهليصافت حرش تدرأ نإو .«كحملا باتك ىف اهتيفلأ اهلمح

 هيلع ليلا عب معاربا ٍرطاخ ىف ناطيشلا هاقلأ ىذلاوه كلذو (دحاو اجذومنأ نآلا مدقأ

 ىَقْلَأ ئتمت اذإ الإ يبن الو ٍلوُسَر نم كلبَق نم انلسرَأ امو» :ىلاعت هللا لاق ذإ ماللا
 كلذ امنإو .[57 :جحلا] © هتايآ هللا مكحي مث ناطيشلا يقلي ام هللا ْحَسيف هتّينمُأ يف ناطيشلا
 هب هعلخي نأ دارأ ربكأ هنأ لجأل ءربكأ اذه ىبر اذه :هلوقو سمشلا ىلإ هتردابم ىف

 نم ربكأ ىه سمشلاو قافتالا مولعم لصأ اذهف ءربكألا وه هلإلا نأ هب نزولا ةيفيكو

 نازيم اذهو ةجيتنلا ىهو هلإ سمشلا نأ .هنم مزليف «سحلاب مولعم رخآ لصأ اذهو بكاوكلا

 دجوو هلإلل دجو فصو ربكألا نأل لداعتلا نيزاوم نم رغصألا نازيملاي ناطيشلا هقصلأ

 نازيملا كلذ دحو ءرغصألا نازيملا سكع وهو رخآلاب فصوي امهدحأ نأ مهويف ءسمشلل

 دحاو ءىشل نائيش دجو نإ هنإف نيئيشل دحاو ءىش دجوي نأ ال دحاو ءىشل نائيش دجوي نأ

 فصوي الف نيئيشل دحاو ءىش دجو اذإ امأ .هركذ قبس امك رخآلاب امهدحأ ضعب فصو
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 هرم نطابلا تارتملا اذه راعو . نكعلا ناظيشلا نلبي !فنك زظتاخ :ءوعتلاب كيلا علا
 فصوي نأ مزلي ال مث ءاعيمج ضايبلاو داوسلل دجوي هنإف نوللا نالطبلا ةرهاظلا ةجنصلا

 نأ هنم مزليف نول داوسلاو نول ضايبلا :لئاق لاق ول لب «ضايبلاب داوسلا وأ داوسلاب ضايبلا
 اذهف ءهلإ سم كلاف ربكأ سمشلاو ربكأ هلإلا هلوق كلذكف «ًالطاب أطخ ناك. ضايب داوسلا

 نيب دجوي ال دحاو نيئيش فاصتاف ءدحاو فصوب ناداضتملا فصوي نأ زوجي ذإ أطخ

 همهف نم لكو ًالاصّتا نيفصولا نيب بجويف نيئيشب دحاو ءىش فاصتا امأ .ًالاصّنا نيئيشلا

 .دحاو ءىشب نيئيش فاصتا نيبو نيئيشب دحاو ءىش فاصتا نيب ةقرفتلا كردأ

 ؟هب مهمالك ميلعتلا لهأ نزو ىتم نكل ءاذه نالطب ىل حضتا دق :لاقف

 اًجذومنأ كيرأ نكل ؛هتياكحب اهعيضأ نأ ىتاقوأ ىلع حشأ اريثك اًمالك هب اونزو :تلق

 بهذمو «ةرثكلا عم لطابلاو ةدحولا عم قحلا نإ مهلوق نم اريثك تعمس دقلف ءاّدحاو

 ىف قحلا نوكي نأ مزليف ةدحولا ىلإ ىضفي ميلعتلا بهذمو ؛ةرثكلا ىلإ ىضفي ىأرلا

 . ميلعتلا بهذم

 .هيف كشأ ال اًعطاق اًناهرب هفرعأو اًناهرب اذه تدقتعاو ريثك اذه تعمس معن :لاق

 ناطيشلا سايق اولمعتساو كؤاقفر سكتنا فيك رظناف ناطيشلا نازيم اذه :تلقف

 .نيزاوملا رئاسو همالسو هيلع هللا تاولص ليلخلا نازيم لاطبإ ىف هنازيمو

 ؟هيلع هجيرخت هجو امو :لاق

 هنم ملعي ال ىتح هشيوشتو هيف مالكلا ريثكتب نيزاوملا ىف سبلي امنإ ناطيشلا :تلقف
 لصأ اذهف .ةدحولاب فصوي قحلا نأ ىلإ عجري هلصاح ريثك مالك اذهو سيبلتلا عضوم

 فصوي ميلعتلا بهذم نأ هنم مزلف ءرخآ لصأ اذهف ةدحولاب فصوي ميلعتلا بهذم نأو

 فاصتتا بجيف «نائيش هب فصتاف دحاو ءىش ىف ةدحولا نأل قحلاب دحاو فصو ةدحولاب

 اًعيمج داوسلاو ضايبلا هب فصتا دحاو فصو نوللا :لئاقلا لوقك رخآلاب نيئيشلا دحأ

 هلإلا هب فصتي دحاو فصو ربكألا :ناطيشلا لوقكو ءداوسلاب ضايبلا فاصتا مزليف

 دوجو ىنعأ .ةئالثلا نيزاوملا هذه نيب قرف الف هلإلاب سمشلا فصتت نأ هنم مزليف سمشلاو

 لمأتف ؛قحلاو ميلعتلل ةدحولا دوجوو سمشلاو هلإلل ربكألا دوجوو ضايبلاو داوسلل نوللا

 .كلذ مهفتل
 نيزاوم نم رخآ ًالاثم ىل ركذاف دحاو لاثمب عنقأ ال ىنكلو اًعطق اذه تمهف دق :لاقف

 .ناطيشلا نيزاومب مهعادخنا ةفرعم ىلإ اًنوكس ىبلق دادزيل ىئاقفر

 «ضحملا ميلعتلاب وأ ضحملا ىأرلاب فرعي نأ امإ قحلا نإ مهلوق تعمس امأ :تلق
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 لوقعلا صضراعتل ضحملا ىلقعلا ىأرلاب اكردم نوكي نأ لطايو رخآلا تبث امهدحأ لطب اذإو

  ميلعتلاب هنأ تيثف بهاذملاو

  مهتجح ناونعو مهتوعد حاتفم وهو ًاريثك كلذ تعمس دق هللاو ىإ :لاقف“

 نيمسقلا دحأ لاطيإ نإف ءدناعتلا تاَريمب هقصلأ ىذتا ناطيتلا ناَريمي نزو اذهف :هتلق

 :سبلي ناطيشلاو «ةرشتم ال ةرصحتم ةمسقلا نوكت نأ طرشي نكلو .ءرخأآلا توبث جتني

 ثلا مسق نكمي لي «تابثإلاو ىفتلا نيب ةرئاد تسيل ذِإ ةرشتم هذهف «ةرصحتماب ةرشتملا

 :لئاقلا لوق اهتالطي مولعملا تاجتصلا نم هرايعو اًعيمج ميلعتلاو لقعلاب كودي نأ وهو
 وأ نيعلاي كردت نأ اعإ ولخت ال :لاقق مل :اتلقف - ىسمشلا روتي قب نيعلاب كودت ال ناولألا

 «سمشلا روتب كوني .هنأ تبشقف ليللاب كودي ال هنأل نيعلاب كردت نأ ,.لطابو نسمشلا روتي

 . ىسمشلا روت دتع نكلو نيعلاي كردي نأ وهو ثلاث مسق مث نيكماي :هل لاقيف
 جذومتألا ىف عقاولا طلغلل ارش ىتديزت نأ ديرأ نكل اًضيأ انه تمهف دق :لاققف

 . اذج هفيطل هم .طلغلا عضومل نطقتلا نإف «ةدحولاو ىلا ثيدح وهو لوألا

 نيئيش فاصّتاب نيئيشي دحاو ءىش .فاصتلا سابتلا وهو .تركذ ام طلغلا هجو :تلق

 ابر قح دحاو لك نأ ملع نم نإف «سكعلا ماهيإ طلغلا اذه لصآ نكلو «دحاو ءىشي

 ضعب نأ وهو «صاخ ىنمكع هنم مزاللا لب ىسكعلا اذه مزلي .سيلو دحاو قح ىلك نأ نظي
 ناسنإ ناويح لك نأ وهو ماع ىكع هتم مزلي ال تاويح ناسنإ لك :كلوق نإق قح دحاولا

 نم رثكأو .دشأب ءاقعضلا ىلع هليحب ناطيشلا ىلوتسي الو ناسنإ ناويخلا ىضعي نأ مزاللا لب
 شقربم دوسأ ًالبح ىأر نم نأ ىتح .تاسوسحملا ىلإ ىهتني ىتح ماعلا سكعلا .ماهيإب هليحت

 همهو قبسيف نوللا .ىشقربتم ليوطف ةيح لك .نأ هتفرعم هيبسو :ةيحلاب ههيشل هن عاتري نوللا

 ءاّماع اًسكع هنم نظيق :ةيح وهف وللا ىشقربتم ليوط ىلك ثأي .مكحيو .ماعلا هسكع ىلإ
 نأ وهو ضصاخ نسكع هنم :مزاللا امنإو ء«ةيح وهف دوسأ ةوللا ىشقربتم ليوط لك نأ وهو
 اهمهفت ال ةريثك قئاقد نضيقنلاو سكعلا ىفو «كلذك هلك نأ ال ةيح شقربتملا ليوطلا ىنضعي

 ...ملعلا رايعمو رظنلا .كحسم .باتك نم الإ

 ىلع لخبت الف ناطيشلا :نيزاوم :ةفرعمل ىرخأ ةنيئامط هركذت لاثم لكب دج ىنإ تيلاقف
 ..ناطيشلا نيزاوس نم رخآ لاثمب

 نيتفكلا قلعت نوكيال ةثأب هييكرتلا ءوس نم .نوكي ةرات ناّوِيملا كلذ دا نإ :تنق

 امإ اهنإف تذختا اهنم ىتلا اهتنيط داسفو ةقفككلا نسفن نم نوكي ةراتو اًميقتسم اًقلعت دومعلاب

 نكمي مل نطقلا وأ جلثلا نم تالختا ولف «ناويح دلج نأ ساحن نأ ديدح نم ذختت نأ

 ءداح الو ضرتعم ريغ اصعلا ةئيه ىلع نوكي نأب هلكش للخل دسقي ةرات فيللاو .هب نزولا



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم 7 عطس 7١ حجج

 «نيطوأ بشخ نم اذختم نوكي نأب ذختا اهنم ىتلا هتدامو هتنيط داسف نم نوكي ةراتو

 ةدحوو سمشلا ربك لائم ىف هتركذ امك هبيكرت داسفل هداسف نوكي دق ناطيشلا نازيم كلذكر

 هب نزي نأ ديريف دومعلا قوف نيتفكلا لعجي ىذلاك ةسوكعم ةلتخم اهتروص ْنِإف قحلا

 ىف نيط نم هتقلخو ران نم ىنتقلخ هنم ريخ انأ :سيلبإ لوقك ةداملا داسفل نوكي ةراتو

 # نيلاَعْلا نم تنك ْمَأ تربكتسأ يَدَيب تقلَخ ال دجست نأ كعَم اًمإف - لات علت تارك

 تبثأ مث هنم ريخ هنوكب دوجسلا عنم للع ذإ نينازيم اذه ىف سيلبإ جردأ دقو .[ا/6 :صأاا

 نكل بيكرتلا ميقتسم هنازيم دجو هتجح ءازجأ عيمجب حرص اذإو ءران نم قلخ هنآب ةيريخلا
 دجسأ ال اّذإ انأف دجسي ال ريخلاو ريخ ران نم قلخ ام لوقي نأ هتروص لامكو «ةداملا دساف

 هركذ امو ةيلجلا مولعلاب نزوت ةيفخلا مولعلاو ءمولعم ريغ هنأل عونمم سايقلا اذه ىلصأ الكف
 ال انأ رخآلاو «لوألا لصألا عنم اذهو هنم ريخ كنأ ملسن :هل لوقن ذإ ملسم الو ىلج ريغ

 سيلبإ كرت نكل «ةيريخلاب ال رمألاب قاقحتسالاو موزللا نأل دوجسلا همزلي ال ريخلا نأ ملسن

 ةماقإب لغتشاو ةيريخلاب ال رمألاب قاقحتسالاو موزللا نأ وهو ىناثلا لصألا ىلع ةلالدلا

 هليلد ةروص لامكو بسنلاب ةيريخلا ىوعد هذهو .ران نم تقلخ ىنأل :ريخ هنأ ىلع ليلدلا

 نيتاه اتلكو «ريخ انأ اًذِإف ريخلا ىلإ بوسنم انأو «ريخ ريخلا ىلإ بوسنملا لوقي نأ هنازيمو

 ال تاذلا تافصب ةيريخلا لب ريخ ريخلا ىلإ بوسنملا نأ ملسن ال انإف ةدساف اًضيأ نيتفكلا

 ام ةعنصلا نسحب جاجزلا نم ذختي مث جاجزلا نم اًريخ ديدحلا نوكي نأ زوجيف «بسنلاب
 حون دلو نم ريخ هيلع هللا تاولص ميهاربإ لوقن كلذكو ءديدحلا نم ذختملا نم ريخ وه
 هنأ وهو ىناثلا هلصأ امأو .ىبن نم حون دلوو رفاك وهو رزآ نم اًقولخم ميهاربإ ناك نإو

 نم هنأل ريخ نيطلا لب ملسم ريغ اًضيأ اذهف نيطلا نم ريخ رانلا نأل ريخخ نم قولخم

 ءومنلاو ءوشنلا لصحي امهبو تابنلاو ناويحلا ماوق امهجازتماب نإ لاقي امبرو «ءاملاو بارتلا
 ةروصلا ةحيحص نيزاوملا هذهف . لطاب ريخ رانلا نإ هلوقف عيمجلل ةكلهمو ةدسفمف رانلا امأو

 ىتح ءام نامظلا هبسحي ةعيقب بارسك ىه لب بشخلا نم ذختملا فيسلاب اهيبشت ةداملا ةدساف

 موي مهلاوحأ ميلعتلا لهأ ىري اذكو «هباسح هافوف هدنع هللا دجوو اًئيش هدجي مل هءاج اذإ

 نأ ىغبني ناطيشلا لخادم نم لخدم اًمضيأ اذهو مهنيزاوم قئاقح مهل تفشك اذإ ةمايقلا

 امإو «سحلاب امإ اًعطق مولعم لصأ لك رظنلا ىف لمعتست ىتلا ةحيحصلا ةداملا لب ءدسي

 ىذلا امأ .ةلمحلا هذه نم جاتنتسالاب وأ لقعلا لوأب وأ لماكلا رتاوتلاب امإو ءةبرجتلاب

 هسفن ىف اًمولعم نكي مل نإو هملسيو مصخلا هب فرتعي امف ةلداجملاو ةجاحملا ىف لمعتسي

 اذإ نآرقلا ةلدأ ركنن نأ ىغبني الف «نآرقلا ةلدأ ضعب ىرجت كلذكو هيلع هتجح ريصت هنإف

 . اهب نيفرتعم اوناك فئاوط ىلع تدروأ اهنأل اهلوصأ ىف كيكشتلا كنكمأ



 ءاملعبو لَع دمحمب ءانغدسالا ىف لوقلا

 ىلص دمحم قدص ةفرعم نايبورخآ موصعم مامإ نع هتمأ
 قثوأو تازجعملا ىفرظنلا نم حضوأ قيرطب ملسو هيلع هللإ

 نيفراعلا قيرط وهو هنم
 ًاريصق تينب نكل ءاضيبلا ديلاب تيتأو ءاطغلا تفشكو ءافشلا تلمكأ دقل :لاقف

 كب ىنغتسأو نازيملاب نزولا كنم ملعتأ نأ عقوتأ تنك نآلا ىلإ ىنإف ءارصم تمدهو

 نم تسيآ دقف طلغلا لخادم ىف قئاقدلا هذه تركذ ذإ نآلاف موصعملا مامإلا نع نآرقلابو

 سانلا فلتخا مل نآلا تفرع دقو نزولاب تلغتشا ول طلغأ نأ نمآ ال ىنإف هب لالقتسالا

 باصأو مهضعب طلغف .تنطف امك قئاقدلا » هذهل اونطفتي مل مهنأل كلذو بهاذملا هذه ىف

 هذه نم صلختأ ىتح موصعملا ماا يراد لولا نأ ىل قرطلا برقأ اًذِإَف ءمهضعب

 . قئاقدلا

 اًديلقت نوكت نأ امإ ىهف ةيرورض تشل فدانا بألا كتفرعم .نيكسماي :تلقف

 دنع ًالصاح نوكي ةرورضلابف ايلَوأ سيل ملع لك نإف نيزاوملا نم ءىشب ةنوزوم وأ نيدلاولل
 نازيم ةحص تفرع كنإف «هب رعشي ال وه ناك نإو هسفت ىف نيزاوملا هذه مايقب هبحاص

 نورعشي ال وهو سانلا رئاس كلذكو .ءىسحلاو ىبيرجتلا كنهذ ىف نيلصألا ماظتناب ريدقتلا

 نيذللا نيلصألا ماظتناب هفرع لغب هنأل لماح ريغ ناويحلا اذه نأ ًالثم فرعي نمو هب

 ملاعلا ىف ملع لك كلذكو .هملع ردصمب رعشيال ناك نإو باتكلا ردص ىف امهانركذ

 ىف لب قداصلا مامإلا ىف ةمصعلا داقتعا تذخأ نإ تنأف كلذك نوكيف ناسنإلل لصحي

 كلذك مهنإف .سوبحملاو ىراصنلاو دوهيلا نع زيمتت مل ءاقفرلاو نيدلاولل اًديلقت ُهّنْيَع دمحم

 هقئاقد نم ةقيقد ىف تطلغ كلعلف نيزاوملا هذه نم ءىشب نزولا نم هتذخأ نإو ءاولعف

 .هب قثت ال نأ كمعز ىلع ىغينيف

 .اعيمج نزولاو ميلعتلا قرط ىلع تاددس قلق قيرطلا نيأف «تقدص :لاقف

 اذإ اوقَنا نيدلا نإ :ىلاعت لاق ذإ «قيرطلا كملع دقف نآرقلا مجار تاه :تلق

 اورفاس لقي ملو ١-. :فارعألا] 4 تورصبم مه اذ اورَكَذَت ناطْيشلا نَم فئاط مهم

 ةلكشم لك ىف تأدتبا ولف ةريثك فراعملا نأ ملعت تنأف نورصبم مه اذإف موصعملا مامإلا ىلإ

 ةيفيك ىنم ملعتت نأ كقيرط نكل ؛كملع لقو كؤانع لاط كمعزب موصعملا مامإلا ىلإ ارفس
 هطورش ىف تركفتو نازيملا ىلع هتضرع ءىش كيلع لكشأ نإف هطورش ىفوتستو نزولا



 لح ىلازقلاماهإلا لئاسرةعومجم بسسس ؟ ٠١ دج

 وأ هيلع كلت وت كيلع لاقبلل ام تيسح ول امك اهو رصبم تنأ اإَق فاو دجو فاص ركفي

 رقاست نأ كيلع لوطق أطخلو ةباصإلا ىق تككشو ضئارفلا لئاطلم نع ةلأع ىف تمسق

 ىرخأ دعب ةرم ءدواعت لازت الو ءركذتتو باسحلا ىلع مكحت نكلو ءموصعملا مامإلا ىلإ
 .باسحلا ملع فرعي نم هفرعي اذهو اهقئاقع نم ةقيقح ىق تظلغ ام كنف ءاًعطق نقيتست ىتح

 ىلإ ىرتخأ دنعي ةرم  ةدولعللاو ركفتلاو ركذتلا هب ىهتيف هغرعأ امك هب نزولا فرعي نم كلذكو
 لعلي ككشت ترصو طق حلفت مل قيبرطلا هذه كلست ملل نإق ءطلغ ام هنأب ىرورضلا نيقيلا

 قدص ةفرعع نإسف هب تنمآ ىنلا' ىبتلل لب كمامإل كديلقت: ىف تطلغ دق كللعلو ىسعو

 .ةيرورسغ تسيل ُهَلْلَع ىبنلا
 لك تأب تفرتعاو ُهَليَع ىبنلا وه مامإلا نأو. «قتح ميلعتلا نأ ىلع ىنتدعاس دقل :لاقف

 مات ةفرعم هنكمي ال هنأو نازي ةقرعع نود ُهْلَِع ىبنلا نم ملعلا ذخأي نأ هنكميال دحاو

 ىمامإ نإف .كتزجعمو. كتاهري امفخ قتصاخ كسفنل ةمامإلا تيعدا كفلتعش كتم الإ نازيملا

 نيأو كصن نيأف ءهيلإ هتان نم بقاعتلا صنلاب جتحي أ امإو ةزجعم ميقي نأ امإ

 ؟كتزجعم

 نأ وجرأ ىنإقت كلذك سيلف. ةصاخخ كسفنل' ةمامإلا ىعدت كنإ :كلوق امأ :تلقف

 اًققو ميلعتلا لبعجأ الف ىتم. ملعتيب اسك هتم ملعتي نأ نكميف ةقرعملا هذه ىف ىريغ ىنكراشي

 نم ملنعتيب ىذلا هب ىنعن دقن مامإلا نأ ملعاف .كسفنل ةمامإلا ىعدت :كلوق امأو . ىسفن ىلع

 ريسغب هللا“ نم ملعتي ىذلا هي ىنعتت دقو. ءىسفنل هيعدأ ال اذهو ليربج ةطساوب ىلاعت هللا

 ال لوسرلا نع ملعت هنإف اًمامإ هلق ىلنع ىمس اذهلو ؛لويسرلا ةظنساوب ليربج نمو ليربج
 انممو صتقلا نم: حضوأف هيلع ىناهري امأ ..ىبسفنل ةمامإلا ىعدأ ىنعملا اذهب انأو «ليربج نم

 .نآرقلا قوظفحي مهنأ كدنع اوعدا' ول سفنأ ةثالث نإف ةزجمعم هدقتعت

 ذإ نيئرقملا ذاتسأ ىئاسكلا: ىلع صن: هنأ ىناهرب : مهدحأ. لاقف. ؟كناهرب ام :تلقف

 بلقأ ىنإ' :ىناشلا لاقؤ...ىلع صن ىئللاسكلا نأكف ىلع صن ىذاتسأو ىذاتسأ ىلع صن
 نم كيد نيب نآرقلا عيمج أرقأ ىنأ' ىناهرب :ثلاثلا لاقو .ةيح اصعلا بلقف ةيح اصعلا

 ؟اًقيدصت دش اهيأبب كللقوب كدنع حضوأ نيهاربلا هذه ىأ ىرعش تيلف .هفحصم ريغ
 هيلع هذاتسأ صف امأ ءبير هيقن ىتخلاخي ال ذإ نيهاربلا ةناغ وهف نآرقلا أرق ىنلاب :لاقف

 امو .رافسألا لوظ دنع اميس. الن طيلاغأ هيف عقت نأ روصتيف هذاتسأ ىلع ىئاسكلا صنو

 بيجع لعف هنأ هتياغغ اًسيبلت نكي. مل" نإو سيبلتو ةليحب كلذ لعف هلعلف ةيح اصعلا بلق

 .نآرقلل اًظفاح- نوككي نأ ىغبني بيجع لعف ىلع ردق نم نأ مزلي نيأ نمو



 د 11١١ تسب سس حا ىلازقلامامإلا لئاسةعوميجبمب بح

 تلزأو تمّهفأو تفرع دقف نيزاوملا هذه تفرع امك ىنأ اضيأ اَذِإ ىناهربف :تلق

 نم هتملعو باسحلا تملعت اذإ كنأ امك ىتمامإب ناميإلا كمزليف هتحص ىف كيلق نع كشلا

 كذاتسأ نأب ىرورض رخآ ملعو «باسحلاب ملع كل لصح باسحلا كمّلع اذإ هنإف ذاتسأ

 هنأ ىف اًضيأ هاوعد ةحصو هملع هميلعت نم تملع دقف كلذكو «باسحلا ملاعو بساح

 الو رمقلا قشب ال مالسلا هيلع ىسوم قدصو ُهّلِكَع دمحم قدصب انأ تنمآ كلذكو «بساح

 نم لب هب قئوي الف ريثك سابتلا ذئئيح هيلإ قرطتي كلذ نإف ءامهدرجمب ةيح اصعلا بلقب
 ريثك ةداهشلاو سحلا ملاع ىف ضراعتلا نإف .لجعلا راوخب رفكي ةيح اصعلا بلقب نمؤي

 .داعملا لاوحأ لب ةيهلإلا فراعلا عيمج اهب تنزو مث نآرقلا نم نيزاوملا تملعت ىنكل ءاّدج
 نآرقلا رهاوج باتك ىف هتركذ امك .ةعاطلا لهأ باوثو روجفلا .لهأ باذعو ربقلا باذعو

 نأو قداص هلي انمحم نأ تنقيتف رابخألا ىف املو ء«نآرقلا ىف امل ةقفاوم اهعيمج تدجوف
 فرعت قحلا فرعأ لاجرلاب قحلا فرعت ال١ :لاق ذإ هلم ىلع لاق امك تلعفو ءقح نآرقلا

 ىف رظاني اًبيرغ الجر تيأر اذإ كتفرعمك ةيرورض هلع ىبنلا قدصب ىتفرعم تناكف .«هلهأ
 هنأ ىف ىرامتتال كنإف ءحيرصلا حيحصلا هقفلاب ىتأيو اهيف نسحيو هقفلا لئاسم نم ةلأسم

 كلذ.نأل اًنابعث اًصع فلأ بلق ول ههقفب لصاحلا نيقيلا نم حضوأ هب لصاحلا كنيقيو هيقف

 نيبو اهنيب نآرقلاب ملعلا لصحي الو اهريغو مسلطلاو سيبلتلاو رحسلا لامتحا هيلإ قرطتي
 وف قع تاغ هع معتاو قفل رظنو ليرط د لدم لإ ةزجعم اهنوكو ءءايشألا هذه

 كلذك ةيبوبرلا ةاكشم نم نيرظانلا ةدهاشملا بابرأ ناميإ امأف .نيملكتملاو ماوعلا ناميإ

 :نوكت
 ال كلذ نأ تركذ دقو «ءهتفرع امك ُهّلكَ# ىبنلا فرعأ نأ ىهتشأ اًضيأ انأف :لاقف

 فراعملا عيمج نأ ىدنع حضتا امو نازيملا اذهب ةيهلإلا فراعملا عيمجج نزوت نأب الإ فرعي

 ؟كلذ ملعأ اميف نيزاوملا هذهب اهنزو نكمي ةينيدلا
 ةيباسحلا مولعلا اهب نزأ لب ءطقف ةينيدلا فراعملا اهب نزأ ىنأ ىعدأ ال تاهيه :تلق

 نع هّقح زيمأ ىنإف «ىعضو ريغ ىقيقح ملع لكو ةيمالكلاو ةيهقفلاو ةيعيبطلاو ةيسدنهلاو
 باتكلا نيكر قه ىذلا نازيملاو ميقتسملا ساطسقلا وهو ال فيكو «نيزاوملا هذهب هلطاب

 موقيل نازيملاو باتكلا مهعم اًلزنَأو تانيبلاب انأسر انلسرَأ دقل)» :ىلاعت هلوق ىف نآرقلاو

 بلقب الو صني ال لصحت الف اذه ىلع ىتردقب كتفرعم امأو :ديدحلا] © طسقلاب ساّنلا

 فشكتي ال ةيسورفلا ىعدمف اًناحتماو ةبرجت كلذ فشكتست نأب لصحت نكلو ءاّنابعث اصعلا

 كل فشكأل ةينيدلا مولعلا نم تئش امع ىنلسف اًناديم ضكريو اسرف بكري ىتح هقدص

 نزولا نأب ىرورض ملع كل لصحي اًنزو نازيملا اذهب هنزأو اذحاو (دحاو هيف قحلا نع ءاطغلا

 .فرعي مل برجي مل نمو نقيتسم هنم دافتسملا ملعلا نأو حيحص



 دح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجمب سس بس عخشسلم ١١م حج

 مفرتف قلخلا عيمج - ةيهلإلا فراعملاو قئاقحلا عيمج فرعت نأ كنكمي لهو :لاقف

 ؟مهنيب ةعقاولا تافالتخالا

 نيب تافالتخالا عفر دق نآلا ىلإ موصعملا كمامإ ناكو هيلع ردقأ ال تاهيه :تلق

 هيلع اوردق ىتمو فالتخالا اوعفر ىتم ءايبنألا لب «بولقلا نع تالاكشإلا لازأو قئالخلا

 كلذلو كبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو . ىلزأ ىرورض مكح-قلخلا فالتخا لب

 نأ كمامإ ردقي وأ لزألا هب ىضق ىذلا هللا ءاضق درأ نأ ىعدأفأ .كبر ةملك تمتو مهقلخ

 ىرعش تيلو .تافالتخالاب ةحفاط ايتدلاو نآلا ىلإ هرخدا ملف هيعدي ناك نإف كلذ ىعدب

 سيسأت ببس وأ قلخلا نيب تافالتخالا عفر ببس امك هش بلاط ىبأ نب ىلع ةمألا سيئر

 .رهدلا دبأ عطقنت ال تافالتخ

 تافالتخاالا تاملظ نم قلخلا ةاجن قيرط ىف لوقلا
 ؟تافالتخالا هذه نم قلخلا ةاجن فيك :لاقف
 ىف ةليح ال نكلو «ىلاعت هللا باتكب مهنيب فالتخالا تعفر لإ اوغصا نأ :تلق

 فيكو ىلإ نوغصي فيكف «كمامإ ىلإ الو ءايبنألا ىلإ مهعمجأب اوغصي مل مهنإف مهئاغصإ

 محر نم الإ نيفلتخم اولازيال مهنأب لزألا ىف مهيلع مكح دقو ءاغصإلا ىلع نوعمتجي

 فالخلا لصفم باوج باتك نم هفرعت 20 مهنيب فالخلا نوكو .ءمهقلخ كلذلو كبر

 .رشع انئالا لوصفلا وهو

 هّللا باتك نم ةدحاو ةيآب مهلماعأ تنك :تلق ؟لعفت تنك فيك اوغصأ ولف :لاقف

 « ديدحلا اتلزنأو طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو :لاق ذإ «ىلاعت

 باتكلا نم ديساو لك تانسا الد سانلا نأل ثالشلا هذه لزنأ امنإو .1150 :ديدحلا]

 . موق جالع نازيملاو ديدحلاو

 ةمالسلا لهأ مهو ماوع فانصأ ةثالث سانلا :تلق ؟مهجالع فيكو مه نمف :لاقف

 لهأ مه ةفئاط مهنيب دلوتيو ةريصبلاو ءاكذلا لهأ مهو صاوخو «ةنجلا لهأ مهو هلبلا

 نأب مهجلاعأ ىنإف صاوخلا امأ .ةنتفلا ءاغتبا باتكلا نم هباشت ام نوعبتيف بغشلاو لدجلا

 عمتجا موق ءالؤهو برق ىلع مهنيب فالخلا عفتريف اهب نزولا ةيفيكو طسقلا نيزاوملا مهملعأ
 :لاصخ ثالث مهيف

 نكمي ال ةيلبج ةزيرغو ةيرطف ةيطع هذهو ةيوقلا ةنطفلاو ةذفانلا ةحيرقلا :اهادحإ
 . اهيسك

 ال دلقملا نإف عومسمو ثوروم بهذمل بصعتو ديلقت نم مهنطاب ولخ :ةيناثلاو

 .مهفي الف ىغصأ نإو ديلبلاو ىغصي



 ع 1١١ تحبس سس سس ىلازقلامامإلالئاسرةعوموجبم بح

 باسحلا فرعت كنأب نمؤي مل نمو نازيملاب ةريصبلا لهأ نم ىنأ ىف دقتعي نأ :ةثلاثلا

 . كنم ملعتي نأ هنكمي ال

 مهفل ةنطف مهل سيل نيذلا مه ءالؤهو ماوعلا عيمج مهو :هلبلا ىناثلا فنصلاو ٠

 فرحلاو تاعانصلا مهتلغش لب بلطلا ةيعاد مهل سيلف ةيرطف ةنطف مهل تناك نإو قئاقحلا

 ءالؤهف .هنع مهفلا روصق عم ملعلا ىف نيسياكتمللا فالخب لدجلا ةيعاد اًنْشيأ مهيف سيلو

 لهأ وعدأ امك ةظعوملاب هّللا ىلإ ءالؤه وعدأف نيفلتخملا ةمئألا نيب نوريختي نكلو نوفلتخيال

 ىف ةثالثلا هذه ىلاعتو هناحبس هللا عمج دقو ةلداجملاب بغشلا لهأ وعدأو «ةمكحلاب ةريصبلا

 :لاقف هءاج ىبارعأل ُهللَع هللا لوسر هلاق ام مهل لوقأف ءًالؤأ كيلع هتولت امك ةدحاو ةيآ

 ىف تملع اذامو :لاقف .كلذل ًالهأ سيل هنأ هِيَ لوسر ملعف ملعلا بئارغ ىف نيملع

 عجرا مث ملعلا سأر مكحاف بهذا ةرخآلل دادعتسالاو ىوقتلاو ناميإلا ىأ ملعلا سأر

 كايإف جرداف كشع نم تافالتخالا ىف ضونلا سيل :ىماعلل لوقأف .هبئارغ نم كملعأل

 نكت مل ةغايصلا ةعانص ىف كرمع تفرص اذإ كنإف «كلهتف هيلإ ىغصت وأ هيف ضوخت نأ
 لهأ نمو ملعلا لهأ نم نوكت فيكف «ملعلا ريغ ىف كرمسع تفرص دقو «ةكايحلا لهأ نم

 نأ نم نوهأ ىماعلا ىلع ىرجت ةريبك لكف كسفن كلهت نأ كايإ مث كايإف ءهيف ضوخملا

 هب لمعأو هدقتعأ نيد نم دب ال :لاق نإف .ىردي ال ثيح نم رفكيف ملعلا ىف ضوخي

 ؟هيلع لوعأ وأ ذخآ نأ ىئرمأت نيد ىأبف ءنايدألا ىف نوفلتخم سانلاو ةرفغملا ىلإ هب لصأل

 نأ كيلع سيلف لوصألا امأ ءامهيف عقي امنإ فالتخالاو عورفو لوصأ نيدلل :هل لوقأف
 نأ كيلعف «هءامسأو هتافص هدابع نع رتسي مل ىلاعت هللا نإف «نآرقلا ىف ام الإ اهيف دقتعت

 هلثمك سيل سودق ربكتم رابج ريصب عيمس رداق ملاع ىح هللا نأو هللا الإ هلإ ال نأ دقتعت

 نإو نيدلا ةحص ىف فاك كلذف .ةمئألا هيلع قفتاو نآرقلا ىف درو ام عيمج ىلإ ءىش

 اهيفنو تافصلا تابثإ ىف دروام لك دقتعاو انبر دنع نم لك انمآ :لقف «ئش كيلع هباشت

 تفتلت ال اذه دعبو ئش هلثمك سيل هنأ داقتعاو ةلئامملا ىفن عم سيدقتلاو ميظعتلا ةياغ ىلع

 لوقيو قلذحتي ذخأ نإف «كتتاط دح ىلع وه الو هب رومأم ريغ كنإف لاقلاو ليقلا ىلإ

 تفتلي ال ىماعلا ذإ ماوعلا دح نع اذهب جرخ دقف ةلزتعملاو ةيرعشألا هيف فلتخا دقو هيلع

 كلذك لدجلا مهيتؤي الإ موق كلهي هللا نإف ءلدجلا ناطيش هكرحي مل ام اذه لثم ىلإ هبلق

 ةلاوحلا وهو لوصأألا ىف هب ظعأ ام اذه مهجالع ركذأسف لدجلا لهأب قحتلا اذإو ءربخلا درو
 .باتكلا ىلع ةلاوحلا لهأ ءالؤهو ديدحلاو نازيملاو باتكلا لزنأ هللا نإف هللا باتك ىلع

 هيلع قفتملا عيمج نع غرفت مل ام فالخلا عقاومب كبلق لغشت ال :لوقأف عورفلا امأو

 مارحلا لاملاو مارحلا بسكلا نأو «عرولاو ىوقتلا وه ةرخآلا داز نأ ىلع ةمئآلا تقفتا دقف



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسييس سل 77١.١ دج

 اهلك ضئارفلاو «مارح تاروظحملا نم كلذ ريغو ةنايخلاو ةقرسلاو ىنزلاو ةميمتلاو ةبيغلار

 لبق اهب ىنبلاط وه نإف فالخلا نم صالخلا قيرط كتملع اهعيمج نم تغرف نإف ةبجاو
 عضاوم ىلإ اذه نم ىماعلا غرفت ىتمو ىماعب سيلو ىلدج وهف هلك اذه نم غارفلا
 تاهيه مهقنخمب فالخلا لاكشإ ذخأ مث اذه عيمج نم اوغرف دق كءاقفر تيأرفأ .فالخلا

 جالع هلو توملا ىلع فرشأ ضرم هب ضيرم لقعب الإ مهفالخ ىف مهلوقع فعض هبشأ ام
 ةدراب وأ ةراح اهنأ ةيودألا ضعب ىف ءابطألا فلتخا دق لوقي وهو ءابطألا نيب هيلع قفتم

 ول معن .هيف فالخلا عفر ىنملعي نم دجأ ىتح ىسقن جلاعأ ال انأف اّموي هيلإ ترقتفا امبرو

 ىرأ ال ىنإف لئاسم ىلع لكشت انأ اه :لاقو .اهلك ىوقتلا دودح نم غرف دق اًخلاص متيأر
 «كلذ ريغ ىلإ راهنلاب وأ ناضمر ىف ليللاب موصلا ىونأو فاعرلاو ئقلاو سمللا نم أضوتأ

 قفتي امم ذصخخو طايتحالا ليبس كلساف ةرخآلا قيرط ىف نامألا بلطت تنك نإ :هل لوقأف

 ىف ليللاب موصلا وناو ءهبحتسي هبجوي ال نم لك نإف فالخ هيف ام لك نم أضوتف هيلمع
 لئابس ل يقرع و طاقشالا نلعب لق 5 وهن لاك نإ همست هوب ذل نب نزف ناتفسو
 ءال مأ ةيمستلاب رهجأو ال مأ حبصلا ىف تنقأآ ىردأ ال :لاقو «تابثإلاو ىفنلا نيب رودن

 ىلع بلغأ هباوصو كدنع لضفأ مهيأ ةمئألا ىلإ رظناو كسفن عم دهتجا نآلا :هل لوقأف

 كاوهب ال كداهتجاب ءابطألا ضعب راتخت كنإف ءابطأ دليلا ىفو اضيرم تنك ول امك كبلق

 هعبتاف لضفألا هنأ كنظ ىلع بلغ نمف «كنيد رمأ ىف داهتجالا كلذ لثم كيفكيف كعبطو

 رجأ كلذ ىف هللا دنع هلف أطخأ نإو .نارجأ كلذ ىف هلف هللا دنع لاق اميف باصأ نإن

 ًاطخأف دهتجا نمو نارجأ هلف باصأف دهتجا نم» :لاق ذإ ُهّلْقَ# لوسر لاق كلذكو ءدحاو
 نيذلا هميلعتل ىلاعت لاقو داهتجالا لهأ ىلإ رمألا ىلاعت هللا درو . «دحاو رجأ هلذ

 ىضتراو مهنم هنوطبنتسي نيذلا هميلعتل ىلاعت لاقو هلهأل داهتجالا ىضتراو مهنم نوطبنتسب

 مل نإف» :لاق هللا باتكب :لاق «؟مكحَت مبا :ذاعمل هكيَعهْللا لوسر لاق ذإ هلهأل داهتجالا

 كلذ :لاق «ىأر دهتجأ :لاق 0 : لاق هلع هللا لوسر ةنسب :لاق «؟دحت

 لوُسر قّقو ىَذْلا هلل دمحلا» : هلل هنيَع ىبنلا لاقف طفلا ندار» هع هللا كوفر هرئا ذآ لبق

 ذاعملا هلك هللا 1 نم هب ىضرم هنأ كلذ نم مهفق. هللا لوسر هاضري ال هللا لوسر

 :لاقف ءناضمر راهن ىف ىلهأ تعقاو تكلماو تكلم يتإ نيارعألا قاف اجك «هريغر

 ام قلخلا نأل اذهو قاتعإلا همزل اضيأ عماج ول ىدنهلا وأ ىكرتلا نأ مهفف ةذ «ةبكر قتعأ"

 ام اوفلك لب قاطي ال امب فيلكت الو هيلع مد مب

 اوركذت ولف ءرهاط هنأ هنونظي بوشب لب رهاط بوثب ةالصلا اوفلكي مل امك ءاّباوص هنونظي
 نأ ليربج هأبنأ امل ةالصلا ءانثأ ىف هلعن هلع هللا لوسر عزن ذإ ءاضقلا مهمزلي مل هتساجن
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 ىلإ لب ةلبقلا ىلإ ىلصي نأ فلكي مل كلذكو .فنأتسي ملو ةالصلا دعي ملو اًرذق هيلع
 هلف الإو نارجأ هلف باصأ نإف سمشلاو بكاوكلاو لابجلاب لالدتسالاب ةلبقلا اهنأ نظي ةهج

 هنطاي فرعيال كلذ نأل هرقف اونظ نم ىلإ لب ريقفلا ىلإ ةاكزلا ءادأ اوفلكي ملو .دخاو رجأ

 نم لب مهقدص نوملعي دوهش بلط جورفلا ةحابإو ءامدلا كفس ىف ةاضقلا فلكي ملو

 زوجتال ملف دوهشلا قدص نظ وهو أطخلا لمتحي نطب مد كفس زاج اذإو ء.هقدص نونظي

 نولوقي ؟اذه ىف كؤاقفر لوقي اذام ىرعش تيلوءداهتجالا دنع ةلدألا ةداهش نظب ةالصلا

 ال ىتلا ةباصإلا هفلكي وأ هلأسيو مامإلا ىلإ رفاسي ىتح ةالصلا رخؤي ةلبقلا هيلع تهبتشا اذإ
 لالدتسالا ةيفيكو ةلبقلا ةلدأ فرعيال ذإ داهتجالا هنكمب ال نمل دهتجا لوقي وأ ءاهقيطي

 .حايرلاو لابحلا وأ بكاوكلاب

 وأ أطخأ نإو هدوهجم لذب اذإ همثؤي ال مث داهتجالا ىف هل نذأي هنأ ىف كش ال :لاق

 .ةلبقلا ريغ ىلإ ىلص
 ىف أطخأ نم نوكي نأ دعبي الف اروجأم ًروذعم هفلخ ةلبقلا لعج نم ناك اذإف :تلق

 هللا دنع ام نوبيصم مهضعب نروذعم مهلك مهودلقمو نودهتجملاف ءًروذعم ثاداهتجالا رئاس

 ءاودناعتي نأ مهل سيلو ةبراقتم مهيصانمف «نيرجألا دحأ ىف نيبيصملا نوكراشي مهضعبو

 بيصم هنأ نظي مهنم دحاو لكو نيعتي ال بيصملاو اميس ال ضعب عم مهضعب بصعتي نأو

 امهنم دحاو لك ىلصي نأ امهقحف داهتجالا ىف افلتخاف ةلبقلا ىف نارفاسم دهتجا ول امك

 مل هنأل هبحاص ىلع هضارتعاو هضارعإو هراكنإ فكي نأو هنظ ىلع تبلغ ىتلا ةهجلا ىلإ

 كلذكو «هيلع ردقي الف هللا دنع ةلبقلا نيع لابقتسا امأ .هنظ بجوم لامعتسا الإ فلكي

 نإ هنأ داقتعا ىلع نكل أطخلا هنم روصتي ال هنأ داقتعا ىلع ال دهتجي نميلا ىف ذاعم ناك

 عئارشلا اهب فلتخت نأ روصتي ىتلا ةيعرشلا ةيعضولا رومألا نأل اذهو ءاروذعم ناك أطخأ

 هيف ريغتت ال ام امأو :راصيتسالا رس ىف اًنونظم هنوك دعب هضيقن نم ئشلا اهيف برقي
 ىف هتركذ دقو ةنسلا عابتا رارسأ نم هفرعت لصفلا اذه ةقيقحو :«فالتخا هيف سيلف عئارشلا

 .نآرقلا رهاوج باتك نم ةرهاظلا لامعألا نم رشاعلا لصألا

 ىنعأو «قحلا ىلإ فطاتلاب مهوعدأ ىنإف لدجلا لهأ مهو :ثلاشلا فنصلا امأو

 رمأ كلذكو «نسحأ ىه ىتلاب لداجأو قفرأ نكل مهفنعأ الو مهيلع بصعتأ ال نأ فطلتلاب

 جتنتسأو ىلدجلا اهملسي ىتلا لوصألا ذخآ نأ نسحألاب ةلداجملا ىنعمو «هلوسر ىلاعت هّللا

 ىلإو «داقتعالا ىِف داصتقالا باتك ىف هتدروأ ىذلا هجولا ىلع ققحملا نازيملاب قحلا اهنم

 مل نإف نيزاوملا ميلعت ىلإ هتيقر فشك ديزم ىلإ هتنطفب هقوشتل كلذ هعنقي مل نإف دحلا كلذ
 لعج هناحبس هللا نإف .ديدحلاب هتجلاع هدانعو هجاجلو هبصعت ىلع هرارصإو هتدالبل هعنقب
 هذهب الإ طسقلاب نوموقي ال قئالخلا عيمج نأ هنم مهفيل باتكلا ىنيرق نازيملاو ديدحلا



 بح ىلازفلا مامإلا لئامر ةعومجم تحصحصعششلللللللللل صلع 11١١ دع

 ام نوعيتي نيذلل ديدش سأب هيف ىذلا ديدحلاو ءصاوخلل نازيملاو «ماوعلل باتكلاف «ءثالثلا

 ال هنأو ءمهنأش نم سيل كلذ نأ نوملعي الو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا باتكلا نم هباشت

 ةسايك مهيف ةفئاط لدجلا ىنعأو .لدجلا لهأ نود ملعلا ىف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي

 ثيخ مهنطاب ىف نكل «ةلماك ةرطفلا تناك اذإ ةصقان مهتسايق نكلو ماوعلا نع اهب اوقرت
 مهيولق ىلع ةنكأ تافصلا هذه نوكتو قحلا كاردإ نع مهعنمي كلذف ءديلقّتو بصعتو دانعو

 ءارتبلا ةنطقلا نإف ءةصقانلا مهتسايك الإ مهكلهت مل نكل ءارقو مهناذآ ىفو هوهقفي نأ

 نييلع نأو هليلا ةنجلا لهأ رثكأ نأ :ربخلا ىفو ءهريثكب ةهالبلا نم رش ةصقانلا ةسايكلاو

 باحصأ كئلوأو هللا تايآ ىف نولداجي نيذلا نيقيرفلا ةلمج نم جرخيو «بابلألا ىوذل

 فيسلاب لادجلا نم اوعنمي نأ ىغبتي ءالؤهو «نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلا هللا عزيو رانلا

 هالعق ىلاعت هللا باتك ىف نيتهباشتم نيتيآ نع هلأس ذإ لجرب هشلب رمع لعف امك نانسلاو

 «قح ءاوتسالا :لاقف شرعلا ىلع ءاوتسالا نع لئس امل هت كلام لاق امكو ؛ةردلاب

 باي كلذي مسحو .ةعدي هنع لاؤسلاو ءةلوهجم ةيفيكلاو ء«بجاو هب ناميإلاو
 «ىلاعت هللا دابع ىلع ميظع ررض لادجلا باب حتف ىفو مهلك فلسلا لعف كلذكو .لادجلا

 كلذو «قحلا روت ىلإ لالضلا تاملظ نم مهجارخإو قحلا ىلإ سانلا ةوعد ىف ىبهذم اذهف

 ىلع هب ردقي مل طسقلا نازيملا ملعت اذإ ىتح نازيملا ميلعتب ةمكحلا ىلإ صاوخلا ةوعد نأب

 اهل ةياهن ال نايعأ ريداقم هب فرعي هنإف نازيم هعم نم نإف «ةريثك مولع ىلع لب دحاو ملع

 ةياهن ال ريثك ريخ ىتوأ دقف اهيتوأ نم ىتلا ةمكحلا هعمف ميقتسملا ساطسقلا هعم نم كلذك

 هسقنب رصيي ام روتلا نأل رون نآرقلا ةيمست حص امل نيزاوملا ىلع نآرقلا لامتشا الولو ءهل

 «نيبم باتك ىف الإ سباي الو بطر الو :هلوق قدص املو «نازيملا تعن وهو هريغ هب رصبيو

 نم هيف امل ةوقلاب هيف ةدوجوم نكلو ءحيرصتلاب نآرقلا ىف ةدوجوم ريغ مولعلا عيمج نإف
 توعدو صاونلا وعدأ اذهبف ءاهل ةياهن ال ىتلا ةمكحلا باوبأ حتفت اهب ىتلا طسقلا نيزاوملا
 هلل ةتباثلا تافصلا نم هيف ام ىلع راصتقالاو باتكلا ىلع ةلاحإلاب ةنسحلا ةظعوملاب ماوعلا

 هتيطاخم نع تضرع ىبأ نإف نسحأ ىه ىتلا ةلداجملاب لدجلا لهآ توعدو «ىلاعت

 جلاعي مي ىقيفراي نآلا ىرعش تيلق ءنازيملا عم لزنملا ديدحلاو ناطلسلا سأيب هرش تففكو
 هللا لوسر فلاخيو «ءنومهقي ال ام مهقلكيف ماوعلا ملعيأ ؟ةثالثلا قاتصألا ءالؤه كمامإ

 عم 2ع هللا لومر كلذ ىلع ردقي ملو ةجحلاب نيلداجملا ةغمدأ نم لادجلا جرخي وأ هلع

 هللا نم ردقأ راص ّدِإ كمامإ ةردق مظعأ امق ؟رافكلا عم نآرقلا ىق ىلاعت هللا ةجاحم ةرثك

 ع لوسرلا لوق توليقي ال مهو ءديلقت ىلإ ةريصبلا لهأ وعدي وأ هلوسر نمو ىلاعت

 ملي نبأ نم نكلو «بيرغ لعف وهو نولوقي لب ءاّنابعث اصعلا ٍبلقي نوعنقي الو ديلقتلاب
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 ىوقي الو لوقعلا هيف ريحتت ام تامسلطلاو رحسلا بئارغ نم ملاعلا ىفو هلعاق قدص هنم

 نأ ملعيل اهعاونأ ةلمجو ءاهعيمج فرع نم الإ مسلطلاو رحسلا نع زرجعملا زيت ىلع

 ةمئآ نم اوناك ذإ مالسلا هيلع ىسوم ةزجعم نوعرف ةرحس فرع امك اهنع جراخ زجعملا
 هقدص اوملعي نأ ةزجعملا عم نوديري ةريصبلا لهأ لب ؟كلذ ىلع ىوقي ىذلا نمو .ةرحسلا

 . بساح ىنإ هلوق ىف هذاتسأ قدص باسحلا سفت نم باسحلا ملعتم ملعي امك هلوق نم

 ةبلا اهريغب نوعنقي الو رئاصبلا لهأو بابلألا ولوأ عنقي اهب ىتلا ةينيقيلا ةفرعملا ىه هذهق

 امك نآرقلا نيزاوم اومهفو نآرقلا قدصو ُهلَِع لوسرلا قدص جاهنملا اذه لثمب اوفرع اذإ مهو
 «نآرقلا رهاوج باتك ىف هتركذ امك نيزاوملا عم اهلك مولعلا حيتافم هنم اوذخأو ءكل تركذ

 اذام نعو نيدلا تالاكشإ نم لح ىذلا امو ءموصعملا كمامإ ىلإ نوجاتحي نيأ نمف

 « هنود نم نيذّلا قلخ اذام ينورأف هللا قْلَح اذه )» :ىلاعت هللا لاق .هضماوغ نع فشك

 ضماوغ نم هتسبتقا اذام ىنورأف مولعلا ن نيزاوم ىف ىجاهنم نآلا تعمس دقو ١١[. :نامقلا

 نم تملعت ىذلا ام ىرعش تيلو ؟هنم نوملعتي ىذلا امو ءنآلا ىلإ كمامإ نم مولعلا

 : اهتيأر ام ىنرأ موصعملا كمامإ

 هففوأ ىديلتر ىب ىدكسياسم

 تونوايبلقو نبر خخ
 ىنإو اهنم لوانتلاو لكألا نود ةوعدلا درجم ةدئاملا ىلإ ةوعدلا نم ضرغلا سيلق

 ناك ىذلا هلهج ىلع ةباجتسالا دعب كمامأ بيجتسملا ىرأ مث مامإلا ىلإ سانلا اوعدت مكارأ

 هج. اهو رز خلع دل كاما وفعلا كرت المج هل دقح اهو ل نتعب مامزلاانل لكك مل لم

 . ًالهجو اًنايغط

 نولوقي مهنأ الإ اًنيش مهنم تملعت ام نكلو «ىئاقفر عم ىتبحص تلاط دق :لاقف

 .فلتخم ضراعتم هنإف سايقلاو ىأرلاو كايإو ءميلعتلا بهذمب كيلع

 دق : مهل لقف ميلعتلاب اولغتشي ال مث ميلعتلا ىلإ وعدي نأ بئارغلا نمف :تلق
 . مكدنع ام ىنوملعف تبجتساف ميلعتلا ىلإ ىنومتوعد

 .اًئيش اذه ىلع ىننوديزي مهارأ ام :لاقف

 اذه ىلع كديزأ انأو سايقلاو ىأرلا نالطبيو مامإلابو ميلعتلاب اًضيأ لئاق ىنإف :تلق

 مولعلا حيتافم هنم كل جرختساف «نآرقلا رارسأو مولعلا بئارغ ميلعت ديلقتلا كرت تطأ ول

 نال يا را ل يل ا ل ب ع مي

 باتك ىلإ الو ُهَللَي دمحم ىوس مامإ ىلإ وعدأ تسل ىنكل «نآرقلا رهاوج باتك ىف هنم

 كيلعو «قنايبو نان كلذ نع ىناهربو .مولعلا رارسأ عيمج جرختسأ هنمق ءنآرقلا ىوس

 ؟ال مأ كئاقفر نم ملعتأ نأب ىلوأ ىنارتفأ ىناحتماو ىبيرجت تككش نإ
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 امهنالطبراهظإو سايقلاو ىأرلاريواصت ىف لوقلا
 ةيصو نم كل هتيكح ام هنم ىنعنمي امبرف كنم ميلعتلاو ءاقفرلا نع عاطقنالا امأ :لاقف.

 ىتإف سايقلاو ىأرلا داسف هجو نع فشكت نأ ىهتشأ ىنكلو «تومت تناك نيح ىتدلاو

 فلذأ قلو ىلع ىلكو انا ريم يارلاو نئايعلا يعم راع رمال اقتل هله ماو تالا
 . كباحصأ هيعدي ىذلا سايقلا هنيعب هنأ هنظأ انأو ءانآرق

 ىأرلا امأ .سايقلاو ىأرلاب هدوارأو هديرأ ام كل حرشأ انأ اهف «تاهيه :تلق

 اذإو هدابعل حلصألا ةياعر ىلاعتو هناحبس هللا ىلع بجي :ةلزتعملا لوق هلاثمف سايقلاو

 ىلع قلاخلا ةسياقم نم مهلوقعب هونسحتسا ىأر هنأ الإ ءىش ىلإ اوعجري مل هقيقحتب اوبلوط
 هيلع ليوعتلا ىرأ ال ىذلا ىأرلا ىه لوقعلا تانسحتسمو «مهتمكحب هتمكح هيبشتو قلخلا

 . مزالتلا نازيمب اهتنزو اذإ ىنإف ةلاقملا هذهك اهداسفب نآرقلا نيزاوم دهشت جئاتن جتني هنإف

 هنأ ىلع لدف «هلعفي مل هنأ ملعمو هلعفل ىلاعت هللا ىلع اًّبجاو حلصألا ناكول :تلق

 ال نكلو .هلعفل اًبجاو ناك ول هنأ تملس :ليق نإف .ءبجاولا كرتي ال هنإف بجاو ريغ

 حلصأ كلذ نإف اهيف مهكرتو ةنجلا ىف مهقلخل حلصألا لعف ول :لوقأف ؛هلعفي مل هنأ ملسأ

 نازيم نم ةجيتن اًضيأ هذهو .حلصألا لعفي مل هنأ ىلع لدف كلذ لعفي مل هنأ مولعمو مهل

 ناك لوقي وأ ؛هبذك دهاشيف ةنجلا ىف مهكرت لوقيو ركني نأ نيب مصخلا نآلاو مزالتلا

 فشكي موي مدآل لوقي مث اياطخلل مهضرعيو ايالبلا راد ايندلا ىلإ ارجرخي نأ مهل حلصألا

 ةعستو ةئامعست فلأ لك نم لوقيف «مك :لوقيف ءرانلا بيصن مدآ اي جرخا :اياطخلا نع

 مهكرتو ةنجلا ىف مهقلخ نم مهل حلصأ كلذ نأ معزيو حيحصلا ربخلا ىف درو امك نيعستو
 اذإو ؛ةليقث ةنملاو مهيلع ةنملا مظعتف مهقاقحتساو مهيعسل نوكي ال كاذ ذإ مهميعن نأل اهيف

 ةياكح نع ىناسلو كعمس هزنأ انأو ءاهيف ةنم ال ةرجأو ءازج هوذخأ ام ناك اوعاطأو اوعمس

 تنأو ىه فيك ىأرلا جئاتن حئابق ىرتل هيف رظناف .هنع باوجلا نع ًالضف مالكلا اذه لثم

 «نيعيطملا نيغلابلا لزانم نود ةنجلا نم لزنم ىف اوتام اذإ نايبصلا لزني ىلاعت هللا نأ ملعت
 ىلع ؛هللا لوقيف « مهتجرد انغلبت نأ انل حلصألاو انل حلصألاب لخبت ال تنأ انهلإ :اولاق اذإف

 :نولوقيف ءاّنايبص متم متنأو اوعاطأو اوبعتو اوغلب دقو مهتجرد مكغلبأ فيك :ةلزتعملا معز

 انل حلصألا ناكف ةرخآلا ىف تاجردلا ىلاعمو ايندلا ىف ماقملا لوط انتمرحف انتمأ تنأ

 ىأر ىلع «ىلاعت هللا لوقيف ؟انتمأ ملف ءانتيمت ال نأ وأ «مهتجرد انغلبت نأ انب حلصألاو

 نأ تملعف ءاهيف نيدلاخ رانلا متققحتساو مترفكل متغلب ول مكنأ تملع دق ىنإ :ةلزتعملا

 نوخرطصي رانلا تاكرد نم نوغلابلا رافكلا ىداني اذه دنعو ءابصلا ىف توملا مكل حلصألا
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 تاجرد رشع رشعب نوضار انإف ابصلا ىف انتمأ الهف انرفك انغلب اذإ انأ تمنع امأ :نولوقيو

 رافكلل ةجحلا نوكتف «ىلاعت هللا نع هب بيجي باوج ىلزتعملل ىقبي ال اذه دنعف نايبصلا

 نم دمتسي رس حلصألا لعفل معن ءاريبك اًرلع نيملاظلا لوق نع هللا ىلاعت «هناحبس هللا ىلع
 ةعاضيب علطي ال هنإف لصألا كلذ نم رظنيال ىلزتعملا نكلو ءردقلا ىف ىلاعت هللا رس ةفرعم

 ىأرلا لاثم اذهف ءارآلا هيلع تبرطضاو ءاوشع طبخ طبخ اذه نمف رسلا كللذ ىلع مالكلا

 . ىدنع لطابلا

 هللا نإ ةمسجملا لوقك هريغ ىلع سايقلاب ئش ىف مكحلا تابثإ وهف سايقلا لاثم امأو
 ىلع اًسايق اًمسج ناكف عناص لعاف هنأل :اولاق ؟مل :انلق .مسج مهلوق نع سدقتو ىلاعت

 مسج ناك لعافلا نإ متلق مل :انلق امك .لطابلا سايقلا وه اذهو «نيلعافلاو عانصلا رئاس

 نازيملا وه هناريم نإف نآرقلا نازيمب نزو امهم هراهظإ ىلع ردقي ال كلذو «لعاف هنأل

 وهف لعاف ىلاعت ئرابلاو مسج لعاف لك :لاقي نأ هنزو ةروصو «لداعتلا نيزاوم نمربكألا

 لك نأ وهو لرألا لصألا ملسن ال نكلو «لعاف ىلاعت ئرابلا نأ ملسن :لوقنف ءمسج اًضيأ
 ةمسقلاو ءارقتسالاب ماصتعالا الإ مهل ىقبي ال اذه دتعو ؟كلذ متفرع نيأ نمف مسج لعاف

 كئاح نم نيلعافلا تحفصت لوقي نأ وهف ءارقتسالا امأ .هيف ةجحال امهالكو ةرشتنملا

 ءمسج لعاف لك نإ تلقف اماسجأ مهتدجوف نالفو نالفو راجتو طايخو فاكسإو ماجحو

 مزلي الف ءضعبلا تحفصت :لاق نإف «لعاف كنع ٌذش وأ نيلعافلا لك تحفصت :هل لاقيف
 نيلعافلا لك سيلف كلذ هل ملسن الف «لكلا تحفصت :لاق نإو «لكلا ىلع مكحلا هنم

 لكلا حفصتي مل نإف ضرألاو تاومسلا لعاف كلذ ةلمج ىف حفصت لهو فيك .هدنع اًموعم

 اذإف :هل لاقيف ءمعن :لاق نإف ءاّمسج دجو لهف حفصت نإو «لكلا مزلي مل ضعبلا لب

 كنادجو سفن تلعجف هيلع هب لدتست ًالصأ هتلعج فيكف كسايق ةمدقم ىف كلذ تدجو

 ليفلاو لبإلاو سرفلا حفصتي نمك الإ هحفصت ىف وه ام لب ءأطخ اذهو هتدجو ام ليلد

 ىشمي ناويح لك نأب مكحيف دودلاو ةيحلا ري مل وهو لجرب ىشمت اهاريف رويطلاو تارشحلاو

 نأب مكحيف «لفسألا كفلا كرحت اهعيمج غضملا دنع اهاريف تاناويحلا حفصتي نمكو «لجرب

 ىلعألا كفلا كرحي هنإف حاسمتلا ري مل وهو لفسألا كفلا غضملا دنع كرحي ناويح لك

 دحاو فلألا فلاخيو مكح ىلع دحاو سنج نم صخش فلأ نوكي نأ زوجي هنأل اذهو

 تربس :هلوقكف ةرشتنملا ةمسقلاب هماصتعا امأو ءلطابلا سايقلا وهف نيقيلا درب ديفي ال وهو
 مث «تيكو تيك وأ نيدوجوم مهنوكل وأ نيلعاف مهنوكل اًماسجأ اوناكف نيلعافلا فاصوأ

 ةمسقلا ىه هذهو «نيلعاف مهنوكل ماسجأ مهنأ اذه نم مزليف لوقيف ماسجألا عيمج لطبي

 رئاس لطب اذإ هنأ نظأ :لاقف ءاهنالطي انركذ دقو هبياقم ناطيشلا نزي اهب ىتلا ةرشتتنملا
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 نف نيملكتلا رثكأ ليوعك هيلع ًيوق اناهرب اذه.ىراو تدازآ ىذلا كلا نيعت ماسالا

 لاقي نأ لطابو ؛ىئرم ملاعلا نأل ىئرم ىلاعت ىرابلا ةيؤر ةلأسم ىف نولوقي مهنإف مهدئاقع

 ىري ضرعلا نأل ًرهوج هتوكل ىري نأ لطابو ءىري داوسلا نأل ضايب وذ هنأل ئئرم هنإ

 نأ ديرأف اًدوجوم ىري هنأ ىقب ماسقألا تلطب اذإو «ىري رهوجلا نأل اًضرع نوكي نأ لطابو
 ةلاثم كلذ ىف دروأ انأت :تلقف ءهيف كشأ ال ًارهاظ اًقشك نازيملا اذه دأف نع ىل فشكت

 ءقح ثداح ملاعلا :انلوق :لوقأف «هنع ءاطغلا فشكأو لطاب سايق نم جتني مل اًقح
 لطاب لوق ةروصملا ةينبألا رئاسو تيبلا ىلع اًسايق روصم هنأل ثداح هنإ لئاقلا لوق نكلو

 ملاعلا وأ ثداح روصم لك لاقي نأ قحلا هنازيم لاقي ذإ ملاعلا ثودحب ملعلا ديفي ال

 هملسي ال ثداح روصم لك كلوق نكل ملسم رخآلا لصألاو ؛ثداح هنأ هنم مزليف ءروصم

 تيبلاك اًثداح هتدجوف روصم لك بيرقتسا :لوقيف ءارقتسالا ىلإ لدعي اذه دنعو «مصخلا

 تيبلا :لوقيف .ءربسلا ىلإ عجري دقو اذه داسف تفرع دقو «ءتيكو تيكو صيمقلاو حدقلاو

 دقو تافص عبرأ هذهو ءروصمو دوجومو هسفنب مئاقو مسج هنأ وهو هفاصوأ ربسنف ثداح

 .عبارلا وهو اًروصم هنوكب للعم هنأ تبثف اًدوجومو هسفنب امئاقو اًمسج هنوكب هليلعت لطب
 :ةعبرألا اهنم ركذأو ةريثك هوجو نم لطاب اذه :هل لاقيف

 للعم مكحلا لعلف ءاهتبلط ىتلا ةّلعلا تبثت الف ثالثلا نالطب كل ملس نإ هنأ :لوألا

 اًنضيأ ثدحم ريغ تيبلا نوك تبث نإف ءاّنيِب ًالثم هنوكك ةيدعتم الو ةماع ريغ ةرصاق ةّلعب
 صاخ فصو ريدقت نكمي ذإ اًثداح هنوك رهظ ام ىلع رصاقلا ىنعملاب للعم مكحلا لعلف
 .ىدعتي الو عيمجلا عمجي

 «مسق هنم ذشي نأ روصنتي ال ثيحب ءاصقتسالا ىلع ربسلا مت اذإ حصي امنإ هنأ :ىناثلا

 ءاصقتسالا سيلو مسق هنم ذشي نأ روصت ارئاد تابثإلاو ىفنلا نيب ارصاح نكي مل اذإو

 مسق هيف ناك نإ نولوقي لب ءاهقفلاو نوملكتملا هب متهي ال هنأ بلاخلاو ءائيه ارمأ رصاحلا

 سياقلا لدتسا امبرو ءهيف جاجللا لاطو هزاربإ ىنمزلي ال رخآلا لاق امبرو «هزربأف رخآ

 مدع ذإ رخآ مسق ىفن ىلع لدت انتفرعم مدعف ءهتفرعلو هانفرعل رخآ مسق هيف ناك ول :لاقو

 ًاليف طق دهعن مل هنأ نيكسملا اذه طق ىردي الو ىفن ىلع لدت انسلجم ىف ليفلا انتيؤر

 دعب اهل انهبنت مث اهكاردإ نع اًعيمج انزجع ةرضاح ىناعم انيأر مكو هانيأر مث هرن مل ارضاح
 .انرمع لوط هل هبنتن مل امبرو نآلا هل هبنتن انسل انع دش رخآ اًمسق هيف لعلف ةدم

 ىذلا بيكرتلا لب عبار توبث ثالث لاطبإ نم مزلي الف رصحلا انملس نإو انأ :ثلاثلا

 وأ ةعبرألا هذه داحآ ةّلعلا نوكت نأ لمتحي ذإ نيرشعو ةرشع ىلع ديزي ةعبرأ نم لصحي
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 ةلعلا نوكت نأ روصتي لب «ةثالثلا الو اهنم نانثالا نيعتي ال مث ءاهنم ةثالث وأ اهنم نينثا

 وأ اذوجومو هسفنب اًمئاقو اًدوجوم اًمسجوأ هسفنب اًمئاقو اثوجوم اًمسجوأ اًدوجوم هنوك

 وأ ءاروصمو امسجوأ ءامسجو اًنيِب وأ هسفنب اًمئاق اًنيب وأ اروصمو اًئيِب وأ اًنيبو.اًدوجوم
 نينثالا تابيكرت دعب هذهف ءادوجومو هسفنب اًمئاق وأ اًدوجومو اًمسج وأ هسفنب اًمئاقو مسج

 ةريثك بابسأ دوجو ىلع فقوتت ماكحألا نأ ملعاو «ثالثلا نم تابيكزتلا هذه ىلع سقف

 سمشلاب ىئرملا ةراتتسال الو ليللاب ىري ال ذإ نيع اذ ىئارلا نوكل ئشلا ىري سيلف ةعمتجم

 ىئرملا نوك عم كلذ ةلمج نكلو ء«ءاوهلا ىري ال اذإ اًميمج امهل الو ىمعألا ىري ال ذإ

 .رخآ ثيدحف ةرخآلا ىف ةيؤرلا مكح امأ ءدوجولا مكح اذه رخأ رومأو نولتم
 ال ةثالث لاطبإف بيكرتلا انكرتو ةعبرأ ىف رصحلا ملسو ءاصقتسالا ملس نإ هنأ :عبارلا

 مسقني عيارلا لعلو «عبارلا ىف مكحلا راصحناب لب اًقلطم عبارلاب مكحلا قلعت بجوي
 وأ ادوجوم وأ امسج هنوك امأ :لاقو ًالوأ مسق ول تيأرأ .امهدحأب قلعتي مكحلاو .نيمسق

 ةثالثلا ماسقألا لطبأ مث ةرودم ةروصب ًاروصم وأ «ةعبرم ةروصب ًالثم ًاروصم وأ هسفنب امئاق

 نع ةلفغلا بيستف .ةصوصخم ةروصب صتخا امبر لب ءاّفلطم ةروصلاب مكحلا قلعتي مل

 ديفي ال كلذو «سايقلاو ىأرلاب اوكسمت اذإ مهعازن رثكو نوملكتملا طبخ قئاقدلا هذه لثم

 «باوصلا بوص ىلإ ةماعلا بولق ةلامإلو ةينظلا ةيهقفلا ةسيقألل حلصي لب «نيقيلا درب
 امأ . ةفيعض بابسأب مهداقتعا مزجني لب «ةديعبلا تالامتحالا ىلإ مهركف دتمي ال هنإف قحلاو
 عادص ىب ناك اذإ ىنإف درولا ءام لمعتسا هريغ هل لوقي عادص هب ىذلا ىماعلا ىرت

 ليميف ىعادص ىلع اًسايق درولا ءام هعفنيف عادص اذه لوقي هنأك ءهب تعفتنا هتلمعتساف

 نم ناك عادص لكل حلصي درولا ءام نأ الوأ تبثأ هل لوقي الو هلمعتسيف هيلإ ضيرملا بلق

 ىعادص نأ تيثاف ةريثك عادصلا عاونأو «ةدعملا ةرخبأ نم وأ ةرارحلا نم وأ ةدوربلا

 نإف «كلاوحأك ىلاوحأو كتعانصك ىتعانصو كتسك ىنسو كجازمك ىجازمو كعادصك

 ال مهتنأل ماوعلا نأش نم سيل رومألا هذه قيقحت بلاط نإق جالعلا هب فلتخي كلذ عيمج

 نودتهي الف ماوعلا فالخ ىلع اهيلإ اوفوشت نإو مهنأل نيملكتملا نأش نم الو اهيلإ نوفوشتي

 موق مهو ُهلَع دمحأ نم اهوفرع موق ةنشنش نم ىه امثإو «نيقيلا درب ةديفملا قرطلا ىلإ
 اوحبصأف ميقتسملا ساطسقلاو طسقلاب نازيملا هنم اوذخأو ءنآرقلا ءايض ىلإ هللا رونب اودته'

 .طسقلاب هلل نيماوق

 نأ ىف ىل نذأت لهف كمالك نم هرب شابتو قحلا لياخم ىل حولي اذه نآلا :لاقف

 ؟اًدشر تملع امت ىنملعت نأ ىلع كعبتأ
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 .اريخ هب طحت مل ام ىلع ربصت فيكو اربص ىعم عبطتست ال كنإ تاهيه :تلق
 .ارمأ كل ىصعأ الو ًرباص هللا ءاش نإ ىندجتس :لاق

 نم قرع هيلع ضبن نمو كتدلاوو كئاقفر ةحيصنب كظاعتا تيسن ىنأ نظتأ :تلق

 كنيبو ىنيب قارف اذهف ىنع بهذاف «كتبحصل حلصأ الو ىتبحصل حلصت الف ديلقتلا قورع

 د نار ةلق ةكامماعت ندع نارقلا عرب ةلعتلا ىو كمر ف ىلا رع نويقعل ىلإ
 «درابلا ديدحلا ىف برضلاو دسافلا حالصإلا اذه نم رثكأ ىتاقوأ عست الف ءكارأ الو اذه

 دمحم ىلع ةالصلاو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءنيحصانلا نوبحت ال نكلو مكل تحصن دقو

 . نيلسرملا ديس انيبن

 بجعلا اهنم اوضقتل اهرجبو اهرجعب مكيلع اهتولت ىقيفر عم ىتصق ىناوخإ مكاهف

 ملف «ميلعتلا بهذم ميوقت نم لجأ ىه رومأل نطفتلاب تائداحملا هذه تابثإ ىف اوعفتنتو

 لوبق نيصلخملا نم ىسامتلاو «ةراجاي ىعمسأو ىنعأ كايإ نكلو «ءىضرغ نم كلذ نكي

 ىف هتعدبأو ليلحتلاو دقعلا نم بهاذملا ىف هترثآ اميف تاثداحملا هذه ةعلاطم دنع ىترذعم

 لك تحت ىلف .ليثمتلاو لييختلا نم ىناغملا ىف هتعرتخاو .ليدبتلاو رييغتلا نم ىماسألا

 ماظنلا اذه اوريغت نأ مكايإو .حيرص رئاصيلا ىوذ نع رسو حيحص ضرغ كلذ نم دحاو

 لوقنملا ىلإ دانسإلاب لوقعملا نزوي فيك مكتملع دقف ةوسكلا هذه نم ىناعملا هذه اوعزتنتو

 اًعبات لوقنملاو ًالصأ لوقعملا اولعجت نأ مكايإو .لوبقلا ىلإ عرسأ اهنم لوقلا نوكيل

 «نسحألاب ةلداجملاو عينشلا كرتب هناحبس هللا مكرمأ دقو ءرفنم عينش كلذ نإف ءاّميدرو

 سردنا دقو ىتيصو عفنت اذامو ءاولضتو اولضتو اوكلهتو اوكلهتف رمألا اوفلاخت نأ مكايإو

 «راصمألا ىف ةكحض تراصو «ءراطقألا ىف تراطو ةعانشلا ترشتناو ءقثيلا رسكناو قحلا

 نم كلذ لكو ءاروثنم ءابه ةيوبنلا تاميلعتلا اولعجو (روجهم نآرقلا اذه اوذَحَنا اموق نإف

 ريغب مهئاوهأب نولضيل ًاريثك نإو .نيفراعلا بصنم نيدلا ةرصن ىف مهاوعدو نيلهاجلا روصق

 .نيدتهملاب ملعأ وه كبر نإ ملع



 دا تح بسسس سس  ىلازفلامامإلالئاسةعومجبم حج

 نيفراعلا جاهنم

 ةلاسرلاةبطخ

 مهحراوج رمعو ءهركشب متنسلأ قطنأو .هركذب نيفراعلا بولق رون ىنلا هلل دمحلا
 مهبحأو «هوركذف مهركذ «نووأي ةبحملا راكوأ ىلإو نوعتري سنألا ضاير ىف مهف «هتمدخب

 ءاود مهملع ءرارطضالا مهرمأ ماظنو راقتفالا مهلام سأر هنع اوضرف مهنع ىضرو «هوبحأف

 ؛هتمكح نئازخ حيتافمو ؛هتجح راوتأ حيباصم مهف «بولقلا بط مهفرعو «بونذلا

 نب هللا دبع نب دمحم برعلاو ىلاوملا ديس «عطاسلا رونلا مهدئاقو «علاطلا رمقلا مهمامإ

 .ىوقتلا اهعورفو «ديحوتلا اهلصأ يتلا «؛ةكرابملا ةرجشلا نم ةيكازلا ةرمثلاو «بلطملا دبع

 نم هرونل هللا يدهي رون ىلع روث ران هسسمت مَ ولو ءيضي اهنيز داكي ةيبرغ الو ةّيقرش أل»
 هَل هللا لعجي مل نمو 9 . 1 :روتلا] 4 ميلع ءيش لك هللاو ساثلل لاَقمألا هلا برضيو ءاَنَ

 نانج ىف ولعتو اهراثآ تاومسلا ىف حولت ةالص هي .( :روتلا] روث نم هَل اَمَف ارون

 .نيرهطملا هباحصأو نيرهاطلا هلآ ىلعو ءاهرابخأ ءايبنألا دهاشم ىف بيطتو ءاهراونأ دلخلا

 نيديرملاوحن نايبلا باب
 ةءاجرلاو ةملعلا عرق فرحا بلو ءابعرلاو توتا ةكؤسأ ةقلث ىلع وودي

 بحلا ليلدو «بلطلا ءاجرلا ليلدو ءبرهلا فوخلا ليلدف ةفرعملا عرف :بحلاو «نيقيلا عرف

 .قلخلا نم نمأ ةدارإلا مرح لخد نمف ؛«ةبعكلاو دجسملاو مرحلا كلذ لاثمو .«بوبحملا راثيإ

 نمأ ةبعكلا لخد نمو «ىلاعت هللا ةيصعم ىف اهلمعتسي نأ هحراوج تنمأ دجسملا لخد نمو

 رونو ليللا ةملظ ىف رظني نأ همزل دبعلا حبصأ اذإف . لجو زع هللا ركذ ريغب لغتشي نأ هبلق

 لزع رهظ اذإ ةفرعملا رون كلاذكف «ةيالولا نع هبحاص لزع رهظ اذإ امهدحأ نأ ملعيو راهنلا

 ىلاعت هللا ركش توملا لولحل اهاضري ةلاح هتلاح تناك نإف «حراوجلا نع ىصاعملا ةملض

 ةميزعلا ةحصب اهنع لقتنا توملا اهعم هركي ةلاح هتلاح تناك نإو ؛هتمصعو هقيفوت ىلع

 ام ىلع مدنق هب الإ هيلإ لوصو ال هنأ امك ءهيلإ الإ هللا نم أجلم ال نأ ملعو دهجلا لامكو

 نم هنطاب ةيفصتو بونذلا نم هرهاظ ريهطت ىلع هللاب ناعتساو هرايتخا ءوسب هرمع نم دسفأ

 حلا قيرط ىلع ماقتساو «هسفن نع ةوهشلا ران أفطأو «هبلق نع ةلفغلا رانز عطقو «بويعلا
 ءتوملا دهاش مونلاو ءايندلا ليلد ليللاو «ةرخآلا ليلد راهنلا نإف ءقدصلا ةيطمأ بكرو

 رذمموُي ناسنإلا ًابني ل :لجو رع هللا لوقي .فّلخ ام ىلع مدانو فلسأ ام ىلع مداق دبعلاو
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 ماكحألا باب
 ركذ ىف بلقلا عفرف .فقوو ضفخو حتفو عفر :عاونأ ةعبرأ ىلع بولقلا بارعإو .

 هللا ريغب لاغتشالا ىف بلقلا ضفخو «ىلاعت هللا نع ءاضرلا ىف بلقلا حتفو «ىلاعت هللا

 «ةقفاوملا دوجو :ءايشأ ةثالث عفرلا ةمالعف ءىلاعت هللا نع ةلفغلا ىف بلقل» فقوو «ىلاعت

 ةمالعو «نيقيلاو قدصلاو لكوتلا :ءايشأ ةثالث حتفلا ةمالعو «قوشلا ماودو «ةفلاخملا دقفو

 : ءايشأ ةثالث فقولا ةمالعو ايندلا ةاعارم وهو صرحلاو ءايرلاو بجعلا :ءايشأ ةثالث ضفخلا

 .لالحلا سابتلاو ء«ةيصعملا ةرارم مدعو «ةعاطلا ةوالح لاوز

 ةياعرلاباب
 «.افثألا ملع وهو ؛«ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط» : هلع هللا لوسر لاق 5 ا ل 0 ا

 ةكرحلا عئاطف لدعف در نإو لضفف :ليق نإف ءارذع وأ اركش ديرملا سفن نوكي نأ بجيف
 .رارطضالاو راقتفالا ماودب الإ هل كلذ ميقتسي الو ةمصعلاب توكسلاو «قيفرتلاب

 كلذ حانشمو
 دحاو موي ىلإ رمعلا درب هماوقو ودعلا نم ةاجنو سبحلا نم ةحار هيف نأل توملا ركذ

 دامعو .دهزلا غارفلا ببسو ؛غارفلا ركفلا بابو «تاقوألا ىف ركفتلاب الإ كلذ مئتلي نلو

 ءعوجلاو ةولخلا نيقيلا ماظنو «نيقيلا فوخلا مامزو «فونخلا ىوقتلا مانسو .ىوقتلا دهزلا

 .ملعلا قدصلا ليلدو ,قدصلا امهقيرطو ربصلاو دهجلا اهمامتو

 ةينلاباب
 ام ئرما لككاو تاينلاب لامعألا امنإف» :نوكسو ةكرح لك ىف ةينلا نم دبعلل دبال

 بحاصو .تاققألا فالتخا بسح ىلع فلتخت ةينلاو . «هلمع نم ريخ نمؤملا ةينو ىو

 ظفح نم بعصأ ديرملا ىلع ئش سيلو ةحار ىف هنم سانلاو «بعت ىف هنم هسفن ةينلا

 . ةينلا

 ركذلاباب
 نأب ملعاو «ةيبوبرلا ةبيهو ةيدوبعلا ءايح ركذلا دنع رعشاو «كناسل ةلبق كبلق لعجا

 نزحلاب كبلق لسغاف ءكلوق ىوجن عمسيو كلعف رهاظ ىريو كبلق رس ملعي ىلاعت هللا
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 لاق .كل هركذ عم هب كركذ ناك كبلق نع ةلفغلا باجح لاز اذإف ءفوحلا ران هيف دقوأو

 هتركذ ا هنأل .[5 :توبكنعلا] 6 ربكأ هّللا ركذلو : ىلاعت هللا

 بلقلا نانئمطا نوكيف ..4 :دعرلا] 4 بولقلا نكمطت هللا ركذب الأ :لاقف «هيلإ رقفلا مم

 هّللا ركذ اذإ نيِذْلا نونمؤملا امْنِإ :ىلاعت هللا لاق ءهلللا هركذ ىف هلجوو هل هللا ركذ ىف

 رظنلا طوقس ىف بلقلا ةقفاومب صلاخ ركذ ناركذ ركذلاو .[؟ :لافنألا] < مهبولق تلجو

 ءانث ىصحأ ال» : هلي هللا لوسر لاق ءركذلا نع ةمهلا ءانفب فاص ركذو هللا ريغ ىلإ

 . «كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع

 ركشلا باب
 ركشلا ىندأو .اهركشب مايقلا همزلي هيلع ددجتت هلل ةمعن دبعلا سافنأ نم سفن لك ىفو

 ىف ركشلا مامتو ءهمعن نم ئشب هفلاخي الو هاطعأ امب ىضريو ىلاعت هللا نم ةمعنلا ىري نأ

 نإو همعن نم ءزج رغصأ ىلع هركش ءادأ نع نوزجعي مهلك قلخلا نأ رسلا ناسلب فارتعالا

 ركش لك ىلع كمزليف ءاهيلع ركشلا بجي ةثداح ةمعن ركشلل قيفوتلا نأل ءدوهجملا ةياغ اوغذب

 أم هنع طحو ريسيب هنع ىضرف هركش هنع لمح دبعلا هللا ىلوت اذإف٠ هل ةياهن ال ام ىلإ ركش

 1 :ءارسإلا] © اروظحم كبر ءاطع ناك امو ل» هفعضيو هغلبي ال هنأ ملعي

 سابللا باب
 ريخو ءريخ كلذ ىوقتلا سابلو ةرشبلا هب رتسي هدبع ىلع هللا نم ةمعن سابللا

 هدابع ىلع رتسلا هللا ةبحم ركذاف كبوث تسبل اذإف «ىلاعت هللا نع كرس لغشي ال ام كسابل

 رارطضالا ماودي هرتساف كسفن بيعب لغتشاو هنم هملعت بيعب هقلخ نم ادحأ حضفت الف

 ىلع اًءزج هب دادزاو هل ةيوقع كلذ ناك هبنذ ىسن اذإ دبعلا نإف «هريهطت ىف ىلاعت هللا ىلإ

 نوفجب هيلع ىكبلو اًبصن هبلق ىنيع نيب هبونذ بصنل ةلفغلا ةدقر نم هبتنا ولو «ىصاعملا

 اهنوكو لفن لوس لا مجرؤ دعلا ماد امو «هبر نم ًءايح باذف لجولا هيلع ىلوتساو هرس

 ئتح كبر دبعاو :ءاجرلاو فوخلا ىدي نيب كتمه حرطاف «هتوقو هللا لوح نع عطقنا

 4 :رجحلا] 4 نيقيلا كيتي

 مايقلا باب
 «ةلاهجلا مون نع كسفن ظقيأو «ةلاطبلا شارف نع كبلق مقأف كشارف نم تمق اذإف

 «كنوكسو كتكرح نع كركفب مقو .كسفن كيلإ درو ءككايحأ نم ىلإ كلكب ضهن'و



 ىلإ ليمت سفنلا نإف كسفنل اًمبات كبلق لعجت الو ءىلعألا توكلملا ىلإ كبلقب دعصاو
 بيلا ملكْلا دعصي هيلإ 9 : لجو رع هللا لوق 0 ءامسلا ىلإ ليي بلقلاو ءضرألا

 . :رطاف) © هعفري حلاصلا لمَعْلاَو

 كاوسلا باب .

 سند نع كنطابو كرهاظ رهطو ءبرلل ةاضرم مفلل ةرهطم اهنإف كاوسلا لمعتساو

 كنع عدو .هركذ ىفاصب كبلق لجاو «بجعلاو ءايرلا ردك نع كلامعأ صلخأو ءةءاسإلا

 :كرضن لب ةكاعقتي آل ام

 زربنلا باب
 سأر سكنو جنتساو «ةساجنلا ةلأازإ ىف ةحارلا نإف ءربتعاف رطو ءاضقل تزربت اذإو

 راثيإ ىف دهتجاو «ةمادنلا طاسب ىلع سلجاو «مدنلا باب حتفاو ءربكلا باب قلغأو .كتمه

 لمعتساو «ةوهشلاو بضغلا كرتب كرش لسغاو ءهمكح ىلع ربصلاو هيهن بانتجاو هرمأ
 تاريخلا يف نوعراسي اوناك 9 :لاقف اًموق حدم ىلاعت هللا نإف ةبهرلاو ةبغرلا

 ٠ :ءايبنألا) 4 نيعشاَخ اَنَل اوناَكو ابهرو ابغر اننوعديو

 ةراهطلا باب

 اكرابم هلعج ىلاعت هللا نإف «هفيظنتو هريهطتو هتقرو ءاملا ةوفص ىف ركفف ترهطت اذإو

 هللا ضرف ىتلا ءاضعألا ىف هلمعتساف .[4 :ق) © اكرام ءام ءامّسلا نم اَنلَزنو  :لاقف

 ريغ ىلإ رظنلا نع كبلق هجو لسغاف «ءاملا ةوفصك هللا عم كتوفص نكتلو اهريهطت كيلع
 كيلجر لسغاو «هريغب راختفالا نع كسأر حسماو هريغ 0 دادتمالا نع كدي لسغاو ء«هللا

 .هنيد نم كمهلأ ام ىلع هللا دمحاو «هريغل ىعسلا نع

 جورخلاباب
 .اهؤادأ كمزلي كيلع اًقوقح ىلاعت هلل نأ ملعاف «كدجسم ىلإ كلزنم نم تجرخ اذإف

 لاتمألا كلتو :ىلاعت هللا لاق .مهرجافو مهرب هللا قلخب رايتعالاو راقولاو ةنيكسلا كلذ نم

 ةلفغلا رظن نع كرصب ضغو .147 :توبكنعلا] 4 َنوُلاَعْلا الإ اهلقعي امو سانلل اهبرضن

 نع َهْناو فورعملاب رمأو قحلا ىلع كناعتسا نم نعأو ءاّبيجمو اًندتبم مالسلا شفأو «ةوهشلاو

 .لاضلا دشرأو هلهأ نم تنك نإ ركنملا



 تح 371377 ب ب م سس ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجبم حح

 دجسملا لوخد باب
 رهاطلا الإ لبقي ال هردق ميظع كلم تيب تدصق كنأ ملعاف دجسملا باب تغلب اذإف

 ناويد ىأ نمو تنأ نيأو تنأ نملو تنأ نم كسفن ىف ركفف «صلاخلا الإ هيلإ دعصي الو
 فوقو فقف الإو ءنامألاو نذإلا كلف لخداف هتمدخل كسفن تحلصتسا' اذإف «,كمسا جرخي

 هيلإ ءاجتلالا كبلق نم هللا ملع اذإف «لبسلا هنع تدسناو ليحلا هنع تعطقنا دق برطسضم

 ضرعملا ربيو هلئاس ىطعيو هفيض مركيو هدبع محري هللاو «تنأ الب تنأ نوكتف كل نذأ

 . هيلإ لبقملا فيكف ءهنع

 تاولصلا حاتتفا باي

 لهأ نم تسلف طسبننت الو قحلا كهجوب لبقتسا ةلبقلا كهجوب تلبقتسا اذإف

 هداج لارا ترانا ندا يلح قفار ريكالا نيرشلا وو هيي نر فاورقو تك اود طابقا
 بيخي الو قبآلا دري ال هنإف هيلإ كتمه لسرأو «قلخلاو ايندلا ىلإ رظنلا نع كبلق عفرو
 نم ةجاحلا :أال هايإ كركذو هل كتمدخ ىلإ جاتحي ال هنأ ملعاف ربكأ هللا تلق اذإف .لئاسلا

 فئاظو هديبع ىلع فظو امنإو «هتاذ تامص نع ىنغلاو قلخلا ةمس كلذو ءارقفلا ةلبج

 :لجو زرع هللا لات هتبوقعو هطخس نم اهب مهدعبيو هتمحرو هوفع ىلإ اهب مهبرقبل
 نكلو ل: لئاق نم رع لاقو .7 :متفلا] 4 اهلهأو اهب قحأ اوناكو ئرَقَتلا ةملك مهمْزْلأو »
 ًالهأ كلعج ذإ هللا ركشاو .[3 : :تارجحلا] 4 مكبوُلُق يف هنيزو ناميإلا مكيلإ ببح هللا

 رفغيف هقلخ هيقتي نأ لهأ [07 :رثدملا] « ةرفغملا لهأو ئوقتلا لهأ ظدنإف هيدي نيب فوقوتل

 .ةاقتإ: نإ

 ةءارقلا باب
 سيل هّنِإ 6220+ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساَف نآرقلا ترق اذإف لا : ىلاعت هللا لاق 55

 68 .لسدلل « فولكرتب متر ئلعو ارا نيا يلع ناطلس

 :لحنلا] 4 هنوُلوَتي يذلا ىلع هناطلس امَنِإ

 .[: :جحلا] 4 هّلضي هَنََف هالوت نم هنأ

 لترف هباتكو همالك أرقت فيك رظناو «هليزنتو هيحو ىف هقاثيمو كيلع هللا دهع ركذآو
 ىنإو «ههباشتمو همكحمو هيهنو هرمأو هظعاومو هلاثمأو هديعوو هدعو دنع فقوء«ربدتر

 يأف :لجو رع هللا لاق .هدودح كعييضت نم ةلفغ هدودح كتماقإ نوكت ٠ نأ ىشحخأل

 6006 :فارعألا] 4 نونمؤي هدعب ثيدح



 عوكرلا باب
 كتمه نع طحناو كعوكر فوتساو ءهحراوجي اًعضاخ هبلقب هلل عشاخ عوكر عكراو *

 الإ هناوضر راد غلبت الو .هنوعب الإ هضرف ءادأ ىلع ردقت ال كنإف ءهرمأب مايقلا ىف

 لاق .هوفعب الإ هباذع نم وجنت الو .هتمصعب يي 50 الو ءهتمحرب

 الا :لاق ؟هّللا لوسراي تنأ الو :اولاق . ؛هلَمسبدَحأ ةئجلا َلْخْدَي لا : هلك هللا لوسر
 تاس دس و عد

 8 «هتمحرب هللا ىندْمَعَتي نأ الإ ان

 دوجسلاباب
 هنأو :قلخلا عيمج هؤطي بارت نم قلخ هنأ ملع عضاوتم دبع دوجس هلل دجساو

 نيطو ءام نم هرهوج بيكرت لمأتو هلصأ ىف ركف اذإف ءدحاو لك اهرذقتسي ةفطن نم بكر

 نيب تمت مل مل ؟كدوجس نم كسأر تعفر مل كحيو :هسفن ىف لوقيو اًعضاوت هلل دادزا

 نمف . . 4 برتفاو دجساو :ىلاعت لاقف ؟هيلإ برقلا ببس دوجسلا هللا لعج دقو .هيدي

 مك انقلَخ اهنم ف : ةيآلا هذه ىف كدوجس ةفص ظفحاو هاوس ئش لك نم دعي هنم برتقا

 ىور هنإف «هريغ نع هللاب نعتساو .[ 6 :هطل « ئَرْخُأ ةراث مكجرخن اهنمو مكديعن اهيفو

 بح هنم ملعأف دبع بلق ىلع علطأ ال» :ىلاعتو كرابت هللا لاق :لاق هنأ هّنِيَع ىبنلا نع

 . ةهتسايسو هميوقت تيلوت الإ ىتعاطب لمعلا

 دهشنلا باب
 كاوعد نع جرخاف ءهتمارك ماودو هلضف ديزل ضرعتو ءهل ركشو .ءانث دهشتلاو

 ادبع هل نوكت نأ كرمأو ادذبع كقلخ كنإف .كلوقب هل دبع تنأ امك كلعفب ادبع هل نكو

 نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو ِهّللا ىضق اذ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو» :كقلخ امك

 .["5 :بازحألا) # مهرمأ

 .08 :صصقلا] © ةَرّيخْلا مهَل َناَك اَم راتخَيو ءاَشي ام قلَخَي كبرو )»

 .هرمأ تحت لوزنلا ىف ةدايعلا لمعتساو «هتمكحب ىضرلا ىف ةيدوبعلا لمعتساف

 هتسعباتمو هتعاطب هتعاطو هتبحمب هتبحم لصو هنإف هيلع ءانثلا بقع هبيبح ىلع لصو

 8١[. :نارمع لذ 4 هللا مكييحي ينوعاَف هللا نوبحت متنك نإ لقط: ىلاعت لاقف «هتعباتمب

 اَمّنِإ كنوعياَبي نيذْلا نإ 9٠ :لاقو 4 0 : لاقو

 هلِإ ال ِهّنَأ ملعاف ١») :ىلاعت لاقف .كل رافغتسالاب هلوسر رمأو . . :حعفلا] 4 ِهّللا نوئعياَني



 دا 776 تبسطسشلللس سس ست سا ىلازفلا مامإلا لئاسرةعوميجبمب حج

 لاقف ل ةالصلاب كرمأو 5 :دمحم] 4 تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو هّللا لإ

 4 اميلسَت اومَلسو هيلع اوُلص اونمآ يذلا اهيأ اي يتلا ىلع نوُلصي هتكئالمو هلا نإ ل : ىلاعت

 اًرسشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاو ىلع ىَلص نم» : هلي هللا لوسر لاقو.[03 :”بازحألا |

 هتلماعمب هرمأ مث [4 :حارشنالا) « كركذ كلل انعفرو ل: ىلاعت لاقف .«لضفلاب هلماعر

 :هل لاقو ٠[. :ةعمجلا] © ضرألا يف اورشتن تاق ةالّصلا تْيضُق اذِإَف 5 ةريغل لاقف لدعلاب

 14 ال : حارشنالا7 « بغراف كبر ئلإو 3 287 بصناف تغرف اذإف )

 مالسلا باب
 .هقلخ ةرشاعمو هتلماعم ىف هانعم اولمعتسيل هقلخ هعدوأ ىلاعت هللا ءامسأ نم مالسلا

 نتف نيب قلتخلا ل اذإف

 هللا لاق ءهربص رهظيل ةدشلاب ىلتبم امإو .هركش رهظيل ةمعنلاب ىلتبم امإ ؛

 ام اذإ اًمأو 421+ نم ركأ يبر لوقيف همعنو هَمرْكأَف هبر هالتبا ام اذإ ناسنإلا نفل يلام يلاعت

 هتعاط ىف ةماركلاف 15-١7[. :رجفلا] ( الك 50 نئاهأ يَبر لوقيف قرر هيلع ردقف هالتبا

 : هللا ةناهأ :ىزرقلا كر ندو ةصعم نف ةنازهلاو

 ءاعدلاب اي
 ءاعدلاو «لأست اذالو وعدت اذالو وعدت فيكو وعدت نم رظناو ءاعدلا بادآ ظفحاو

 نب كلام لاق .ةباجإلا طرتشت الف ءاعدلا طرشب تأت مل نإو قحلل كنم لكلا ةباجتسا

 بجول ءاعدلاب هتاحبس هللا رمأي مل ولو ءرجحلا ئطبتسأ انأو رطملا نوتطبتست متنأ :رانيد

 فيكف . ةباجإلاب لضفت ءاعدلا هل انصلخأ اذإ انكل ةباجإلا انل طرتشي ب مل ولو هوعدن نأ انيلع
 الول يبر مك كب أَبعي ام لقا: :ىلاعت هللا لاق .ءاعدلا طرشب ىتأ نمل كلذ نمض دقو

 را ا راكم :رفاغا 6 مككل بجتسَأ ي ينوعدا :ىلاعت لاقو .51/ا/ :ناقرفلا] هب مكؤاعد

 قل هتاححا ايدو ريش نلبي :لاقف ٠ ,مظعألا هللا مسا نع ىماطسبلا ديزي

 بلق نم ءاعدلا هللا بيجتسي ال» هك هللا لوسر لاقو .مسالا بلطا :ذاعم نب ىيحي لاقو
 وه ام َكَل رْخَدَي نأ امإو ءتلأس ام كل لمَجب نأ ام :ثالث ىدْحإب رشبأَف تصّلْخأ اذإف هال

 0 ل ل

 ىركذ هلغش نم ىلاعتو كرابت هللا لاق» :لاق هنأ يع هللا لوسر نع ىور « «ريشم ءاعد
 وص م ع

 ةرم هللا توعد : :قارولا نيسحلا وبأ لاقو 5 «نيلئاسلا ىطعأ ام لضُفأ هتيطعأ َىَلاْسَم نع

 لغتشت الو ءاعنلا ىف :كيلع: لجو نع هللا قح ظفحات دجاخلا تيت تاع تاحهسأت

 كتحلصمب ملعأ هنإف كظحب



 موصلا باب
 سفنلا دارم ءانف موصلا نإف ءتاوهشلا نع سفنلا فك كموصي وناف تمص اذإف

 هللا ىلإ ءاجتلالاو ءارقفلا ىلإ ناسحإلا ىلع هيبنتلاو حراوجلا ةرامضو بلقلا ءافص هيفو
 مظعأ موصلل كقيفوت ىف هللا ةّمو ءباسحلا فيفختو معنلا نم هب لضفت آم ىلع ركشلاو
 .اضوع هنم بلطت نأ كموص نمو اهركشب موقت نأ نم

 ةاكرلاباب
 هتمكحو هتمظع ىف ركفتلا بلقلا ةاكزف «هّلل ةبجاو ةاكز كئازجأ نم ءزج لك نعو

 نذاألا ةاكزو .ةوهشلا نع ضغلاو ةربعلاب رظنلا نيعلا ةاكزو ء«هتمحرو هتمعنو هتجحو هتردقو

 رشلا نع ضبقلا ديلا ةاكزو «هيلإ كبرقي امب ىطنلا ناسللا ةاكزو «كتاجن هيف ام ىلإ عامتسالا
 .كنيد ةمالسو كبلق حالص هيف ام ىلإ ىعسلا لجرلا ةاكزو ء«ريخلا ىلإ طسبلاو

 جحلاباب
 نسحأو «بايإلا وجريال نم دادعتسا دعتساو ءدرلا فوخ ةينلا دقعي جح اذإ ديرملاو

 ىبلو ءافولاو قدصلا بوث سبلو «هبنذ نم لستغاو ,هسفن نع مارحإلا دنع درجتو «ةبحصلا
 فاطو ؛ىلاعت هللا نع هدعبي ئش لك نم مرحلا ىف مرحأو «هتوعد ةياجإ ىف قحلل ةقفاوم
 نم اًبره لورهو ءافصلا ىلع فوقولا دنع هنطابو «هرهاظ افصو ء«هتمارك ىسرك لوح هبلقب
 هللا ىلإ برقتو «ةفرعب أطخلاب فرتعاو هل لحي ال اس ىنمت هللا ىلع نمتي ملو هاوه

 اًمظعم تيبلا رازو «بونذلا قلحو هاوه حبذو «تارمجلا ىمر دنع تاوهشلا ىمرو «ةفلدزمب

 .عادولا فاوط ىف هللا نود ام عدوو «هئاضقب ءاضر رجحلا ملتساو ؛هبحاص

 همالسلا باب

 تزع دق ةمالسلاو «ءالبلل ضرعت نمل فيكف اهدجو اهبلط نم تيلف ةمالسلا بلطاو
 مل نإف لومخلاك تسيلو ةلزعلاف «لومخلا ىف نكت مل نإف .لومخلا ىف ىهو نامزلا اذه ىف

 رضي الو عفني امب مالكلاف تمص ىف نكت مل نإف «؛ةلزعلاك سيلو تمصلاف ةلزع نكت
 انأ لاق نم لك لاكشألا سفانت الو دادضألا عزانت الف ةمالسلا تدرأ نإو .ءتمصلاك سيلو

 دقف ىف فرعلا لاوزو «فرعلا لاوز ىف ةمالسلاو «ءكل لّقف ىل لاق نم لكو «تنأ لقف

 هللا لاق .كرمأ ريبدت نم هب هللا رئأتسا اميف ملعلا ىوعد كرت ىف ةدارإلا دقفو «ةدارإلا



 7 ب ب يبس سس سس ا ىلازقلا مامإلا لئاسر ةعومجم تح

 ىلإ ءاَمّسلا نم َرمألا ريدي 9 :لاقو .60+ :رمزلا) «هدْبع فاكب هللا 0 0

 ةلزعلا باب
 ةدشلا رايتخاو دهزلاو لطابلاو قحلا ملع : ءايشأ ةرشع ىلإ جاتحي ةلزعلا بحاص

 سانلا نع لزعيو هنم لضفأ هريغ ىري نأو بقاوعلا ىف رظنلاو ةمالسلاو ةولخلا مانتغاو

 نم هتيب ولخيو هيف وه امب بجعي الو ءالب غارفلا نإف ءملعلا نع رتفي الو هرش
 لهأل تنكر نع رصمااب دارا ضل كموي نع لضف ام لوضفلاو ءلوضفلا

 سلح نك١ :ناميلا ةفيذحل هيَ هللا لوسر لاق ؛ىلاعت هللا نع هعطقي ام عطقيو«ةفرعملا

 كسفن لزنأو كتيب كعسيلو كناسل كلمأ» :مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع لاقو .2كتيب

 الب اًكوش اوراصف كوش الب اًقرو سانلا ناك دقو «ةقرحملا رانلاو ىراضلا عبسلا ةلزنم

 ال كلام : ىئاطلا داودل ليق .(هل ءاود ال ءاد اوراصف مهب ىمشتسي ءاودأ اوناكوءقرو

 ال عضوم ىف نوكت نأ تعطتسا نإ :ليضفلا لاقو .هريغ نم شحوتسا هللاب سنأتسا نم

 سيل ةيرقب نوكأو ًةءابع سبلأ نأ ايندلا نم ىمه :ناميلس لاقو .لعفاف فرعت الو فرعت
 ريب يم م و ه-- عَ مَكباَص 8

 كسمشملا نامز ىتأي» : هلي هللا لوسر لاقو ؛ءاشع الو ىل ءاذغ الو ىنفرعي دحأ اهيف
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 حراوجلا ةنايص ةلزعلا َنَفَو . «مكنم نيسمخ رْجَأ هلو رمجلا ىلع ضباقلاك هنيدب ذئموي

 ةرامعو ناطيشلا حالس رسكو أيندلا باوبأ قالغإو قلخلا قوقح 50 تلقلا غارفو

 .نطابلاو رهاظلا

 هدابعلا باب

 ظفح لفاونلاب بلطاو «تنأ تنأف كضرف كل ملس نإف «ءضئارفلا ءادأ ىلع لبقأ

 بلاطل تبجع :ذاعم نب ىيحي لاق .اًقوخو اركش ددزاف ةدابع تددزا املكو ضئارفلا

 اًبلاطم ناك هقح لثم نيدلا بحاص ىلإ ىدهأف نيد هيلع ناك نمو ةضيرف كرات ةليضف

 لئاضفلا : ةعبرأ ىلع ةعبرأ نامزلا اذه ىف لذبا :قارولا ركب وبأ لاقو . لجألا لح اذإ قحلاب

 .لعفلا ىلع مالكلاو «سفنلا ىلع قلخلاو «نطابلا ىلع رهاظلاو .ضئارفلا ىلع

 ركفنلا باب
 ائيش نكي مل رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ئتأ لها :لجو رع هلوق ىف ركفت



 له هارت ام ىلع ايندلا نم ىضم امب ربتعاو كلاوحأ فيك ركذاو 6١. :رهدلا] «روُكَذُم
 ملا 3 للا لتمر لاك كو ءاخلاب كاكا ره يي ا هلا اهنم ىقب امو ءدحأ ىلع تيقب'

 لوطأ اي ايندلا تدجو فيك» :مالسلا هيلع حونل ليقو .«ةَنْشفو ءالب لإ اًيندلا نم قب

 وبأ ةركفلاو .«رخآلا نم تجرخو امهدحأ نم تلخد ناباب هل 0 :لاق ؟اًرمع ءايبثألا

 .تائيسلاو تانسحلا كيرت ةآرم ىهو ريخ لك

 .هدحو هلل دمحلاو هقيفوت نسحو هنوعو هللا دمحب مت

 .بلاطملا ةياهن ىلإ بلاطلا ليلد باتك ىف نكاسلا نب ىلع نب دمحم خيشلا لاق

 هسبلي ناك ىذلا بوثلا علخي نأ هيلع بجاولاف ةقرخلا سبل دارأ اذإ دهتجملا بلاطلاف :لاق

 لوأ نإ :ليقءهيلإ نوبوسنم مه ذإ فوصلا ةفئاطلا هذه سيلت ام نسحأو .ةداعلا مايأ ىن

 مالسلا مهيلع ىيحيو ىسيعو ىسوم ناكو ؛مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ فوصلا سبل نم

 سم اهكمت نادت ناك ةءانه نسي ناك ءانينألا فريقا هلو ان تاكو ف وفلا ةؤبتلا

 :ىرصبلا نسحلا لاق دل رشا ردك هاقلم نم الإ فوصلا سبلي ال نأ ىغبتيو مهارد

 فوصلا سبل نم هنإف .«ةيقت مكبولقو الإ فوصلا اوُسِبلَن ال١ :لاق هلك ىبنلا نأ ىنغلب

 امأ ةثالث ىهو .هفورح فئاظوب موقي نأ بجو هسبل اذإف ءامسلا رابج هالق شغو لغد ىلع

 :ىهف واولا ةفيظو امأو ءحالصلاو ربصلاو ةنايصلاو ءافصلاو قدصلا :ىهف داصلا ةفيظو

 هيلع بجو عقرملا سبل ولف عجفتلاو حرفلا ىهف ءافلا ةفيظو امأو ءدجولاو ءافولاو ةلصولا

 ةمحرلا :ءارلا قحو «ةلذملاو ةدهاجملاو ةفرعملا ميملا قحف :ةعبرأ ىهو ءهفورح قح ىدؤي نأ

 قحوءقدصلا لوقلاو ةوقلاو ةيرقلاو ةعانقلا :فاقلا ىحو ءةحارلاو ةضايرلاو ةفأرلاو

 ةشئاعل لاق ثيح عقرملا سبلب هيَ 6 ىبنلا رمأ دقو ؛ ةيدوبعلاز قشعلاو لمعلاو ملعلا :نيعلا

 ىهتنا «؟هيعّفرَت ىَتَح اَبوَت ىلدْيتسَت الو ىتوملا ةسَلاَجمَو كاّيِإَف ىب قوُحُللا كرس نإ" : اهمها

 . ملعأ هللاو



 هيندللا ةلاسرلا

 ةلاسرلا ةيطخ
 «ةيانعلا نسحب مهحاورأ ىبرو «ةيالولا رونب هدابع صاوخ بولق نيز ىذلا"هّلل دمحلا

 دمحم انديس ىلع ملسأو ىلصأو ؛ةياردلا حاتفمب نيفراعلا ءاملعلا ىلع ديحوتلا باب حتفو

 مرح ناكس هلآ ىلعو «ةيادهلا ىلإ ةمألا ليلدو ؛ةياعرلاو ةوعدلا بحاص نيلسرملا ديس

 . ةيامحلا

 ىندللا ىبيفلا ملعلا

 ىندللا ىبيغلا ملعلا ركنأ هنأ ءاملعلا ضعب نع ىكح ىئاقدصأ نم اًدحاو نأ ملعا

 ىندللا ملعلا نإ نولوقيو «ةقيرطلا لهأ هيلإ ىمتنيو «ةفوصتملا صاوخ هيلع دمتعي ىذلا
 ال ىنأب :لوقي ىعدملا كلذ نأ ىكحو .ءملعتلاب ةلصحملا ةبستكملا مولعلا نم مكحأو ىوقأ

 نم ىقيقحلا ملعلا ىف ملكتي ملاعلا ىف ادحأ نأ نظأ ال ؛ةيفوصلا ملع ريوصت ىلع ردقأ

 رمأ ىرد امو «؛ليصحتلا قرط ىلع علطا ام هنأك :تلقف .بسكو ملعت نود ةيورو ركف

 نإ معن :ىقيدص لاقف «توكلملا ملعو بيغلا راثآل اهلوبق ةيفيكو اهتافصو ةيناسنإلا سفنلا
 ملع اهءارو سيلو «,بسحو مالكلاو نآرقلا ريسفتو هقفلا وه ملعلا نأب لوقي لجرلا كلذ

 نإف ريسفتلا ملع ملعي فيكف معن :تلقف ءهقفتلاو ميلعتلاب الإ لصحتت ال مولعلا هذهو

 هريسفت قئاقحو هيناعم عيمج سيلو ءايشألا عيمج ىلع لمتشملا طيحملا رحبلا وه نآرقلا

 لاقف «ىعدملا كلذ ملعي ام ريغ ريسفتلا لب .ماوعلا نيب ةروهشملا فيناصتلا هذه ىف ةروكذم

 ىدرواملاو ىبلعثلاو ىريشقلا ىلإ ةبوسنملاو ةروكذملا ةفورعملا ريسافتلا الإ دعي ال :لجرلا كلذ

 تاملك نم ريسفتلا ىف اًئيش عمج ىملسلا نإف«ةقيقحلا جهنم نع دعب دقل :تلقف «مهريغو
 ىذلا لجرلا كلذو .ريسافتلا رئاس ىف ةروكذم ريغ تاملكلا كلتو «قيقحتلا هبش نيققحملا

 اهليصافتو مولعلا ماسقأ ملع ام هنأك ىماعلا ريسفتلا اذهو .مالكلاو هقفلا الإ ملعلا دعيال

 كلذ ركني ئشلاب لهاجلا نأب ةداعلا ترج دقو ءاهنطاوبو اهرهاوظو اهقئاقحو اهبتارمو

 «كلذب رقي فيكف ىندللا ملعلا ىلع علطا امو ةقيقحلا بارش قاذ ام ىعدملا كلذو «ئشلا

 اًقرط ركذت نأ ديرأ :قيدصلا كلذ لاقف «فرعي مل ام اًئيمخت وأ اًديلقت هرارقإب ىضرأ الو

 اذه نإ :تلقف «هتابثإ ىلع رقتو كسفنل تنأ هيزعتو ملعلا اذه حيحصتو مولعلا بتارم نم

 امو ىتقو ةقفاومو ىلاح ءاضتقا بسحب هتامدقم ىف عرشأ نكل ءادج ريسع هنايب بولطملا



 د ىلازفلا مامإلا لئاسرةعوهجهم تسسلسلطلللعطس ![68غ3

 لجو رع هللا تلأسو «لدو لقام مالكلا ريخ نإف مالكلا ليوطت ديرأ الو ءىرطاخب حنس

 .لوضفملا اذه ىف لضافلا ىقيدص بولطم تركذو ةناعإلاو قيفوتلا

 ملعلا فرش ىف لصف
 نع ةدرجملا اهروصو ءايشألا قئاقح ةنئمطملا ةقطانلا سفنلا روعت للعلا نأ ملعا

 طيحملا وه ملاعلاو ءةدرفم تناك نإ اهتاوذو اهرهاوجو اهتايمكو اهتيفيكو اهنايعأب داو.
 ىلع ملعلا فرشو «سفنلا ىف هملع شقتني ىذلا ئشلا تاذ وه مولعملاو ءهروصتملا كردا

 تامولعملا لضفأ نأ كش الو .ملعلا هبتر بسحب نوكت ملاعلا ةبترو .همولعم فرش رق

 لضفأ ديحوتلا ملع وه هملعف «دحاولا قحلا عدبملا عناصلا هللا وه اهّلجأو اهفرشأو اهالعأو

 لاق امك ءالقعلا عيمج ىلع هليصحت بجاو ىرورض ملعلا اذهو ءاهلمكأو اهلجأو مولعلا

 ىف رفسلاب رمأ . «ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط» ا لا بحاص

 ءاملعلا لضفأ ملعلا اذه ملاعو .«نيصلاب ْوَلو ملعلا اوبلطا» : هلع :لاقف . ملعلا اذه بلط
 وه الإ هَل ال هنأ هللا دهش ) :لاقف «بتارملا لجأ ىف ركذلاب ىلاعت هللا مهصخ ببسلا اذهبو

 ءايبنألا مه قالطإلا ديحرتلا ملع ءاملعف .[18 :نارمع لآ] 4 ملعلا اولوأو ةكئالملاو

 هسفن ىف ًالماك هتاذ ىف اًقيرش ناك نإو ملعلا اذهو «ءايبثألا ةثرو مه نيذلا ءاملعلا مهدعبو

 نم الإ مظتنت ال تامدقملا كلتو «ةريثك تامدقمب الإ لصحي ال لب مولعلا رئاس ىفني ال

 ديحوتلا ملع نع دلوتيو «تاعونصملا عيمج ملعو كالفألاو تاومسلا ملع لثم ىتش مولع

 .اهعضاوم ىف اهماسقأ ركذنس امك رخأ مولع

 رحسلا ملع نأ ىتح «مولعلا ةهج ىلإ رظن ريغ نم هتاذب فيرش ملعلا نأ ملعاف
 .ةملظلا مزاول نم لهجلاو «لهجلا دض ملعلا نأ كلذو ءالطاب ناك نإو هتاذب فير

 اذه ىف ةلالضلاو لطابلا مقيو .مدعلا نم بيرق نوكسلاو «نوكسلا زيح نم ةملظلاو

 نم ريخ دوجولاو .دوجولا مكح همكح ملعلاو .مدعلا مكح همكح لهجلا اًذإف «مسقلا

 مدعلا نم ىلعأ دوجولا ناك اذإف ءدوجولا كلس ىف اهلك رونلاو قحلاو ةيادهلاو ؛مدعلا

 امو ل: ءرونلاو رصبلا لثم ملعلاو ءةملظلاو ىمعلا لثم لهجلا نإف ؛ لهجلا نم فرشأ ملعلاف

 هناحبس حرصو 7١[. 48 :رطافا «رونلا الو تاملّظلا الو +816 ريصبلاو ئمعألا يوتسي

 اذإف .[4 :رمزلا] « نوملعي ال َنيِذّلاَو َنوُمَلعَي نيذلا ىوتسي له لق": لاقف تاراشإلا هذهب

 سفنلاو « سفتلا تافص نم ملعلاو «مسجلا مزاول نم لهجلاو «لهجلا نم ريخ ملعلا ناك

 ملعلا بلط ىف ملاعللو .رخآ لصف ىف اهيصحن «ةريثك ماسقأ ملعللو «مسجلا نم فرشأ
 ةفرعم الإ ملعلا لضف ةفرعم دعب كيلع نيعتي ال نآلاو .رخآ لصف ىف اهركذن ةديدع قرط



 د 11 تحوم ا ىلازقلا مامإلا لئاسر ةعومجم عج

 نأل ملعلل لحمب سيل مسجلا نأ كلذو ءاهلحمو اهرقمو مولعلا حول ىه ىتلا سفنلا

 ةلباق سفنلاو موقرلاو شوقنلا الإ لمتحي ال لب مولعلا ةرثكل عستي الو «ةيهانتم ماسجألا

 ىلع سفنلا حرش ىف ملكتن نحنو «لاوزو لالمو ةمحازم الو ةعنامم ريغ نم مولعلا عيمجل

 . راصتخالا لببس

 ىناسنإلا حورلاو سفنلا حرش ىف لصف
 فيثكلا ملظملا مسجلا :امهدحأ :نيفلتخم نيئيش نم ناسنإلا قلخ ىلاعت هللا نأ ملعا

 وه :رخآلاو ؛هريغب الإ هرمأ متي ال ىذلا ىبارتلا فلؤملا بكرملا داسفلاو نوكلا تحت لادلا

 ىلاعت هللاو ءماسجألاو تالآلل ممتملا كرحملا لعافلا كردملا رينملا درفملا ىرهوجل ١ سشنلا

 هفارطأ نيعو هناكرأ ىوسو هتدعاق دهمو «دامرلا ءازجأب هابرو ءاذعلا ءازجأ نم دسحلا بكر

 ةيلاطلا ةوقلا سفتلاب ىنعأ الو .ديفملا لمكملا لماكلا دحاولا هرمأ نم سفنلا رهوج رهظأو

 «ةايحلل ةدلوملا بلقلا ىف ةنكاسلا ةوقلا الو .ءبضغلاو ةوهشلل ةكرحملا ةوقلا الو ءءاذغلل

 اًحور ىمست ةوقلا هذه نإف ءاضعألا عيمج ىلإ بلقلا نم ةكرحلاو سحلل ةزربملاو

 ةنكاسلا ءاذغلل ةبلاطلا ةوقلا كلتو «هدنج نم بضغلاو ةوهشلاو ةكرحلاو سحلاو ءايناويح

 ةروصملا ةوقلاو ءاهتافص نم عفادلاو مضهلاو ءايعيبط اًحور اهل لاقي فرصتلاب دبكلا ىف
 هنأل ىناويحلا حورلا مداخ دسجلاو ءدسجلل مادخ اهلك ةعيطنملا ىوقلا ىقابو ةيمانلاو ةدلوللاو

 ىذلا ىدرفلا لماكلا رهوجلا كلذ سفنلاب ىنعأ امنإو هكيرحت بسحب لمعيو هنع ىوَقلا لبقي

 لمي الو مولعلا عيمج لبقيو «ةيورلاو زييمتلاو ركفتلاو ظفحتلاو ركذتلا الإ هنأش نم سيل
 لكلا .ىوقلا ريمأو حاورألا سيئر رهوجلا اذهو داوملا نع ةارعملا ةدرجملا روصلا لوبق نم

 «صاخ مسا موق لك دنع رهوجلا اذه ىنعأ ةقطانلا سفنللو هرمأ نولثتميو هنومدخي

 .ىرمألا حورلاو ةنئمطملا سفنلا هيمست نآرقلاو «ةقطانلا سفنلا رهوجلا اذه نومسي ءامكحلاف

 بلقلاف .هيف فالخ ال دحاو ىنعملاو ىماسألا ىف فالخلاو «بلقلا هيمست ةفوصتلاو

 ىحلا رهوجلا ىه؛«ةقطانلا سفنلاو .ةقطانلا سفنلا ىماسأ اهلك ةنئمطملاو ءاندنع حور.او

 ةقوصتملاو ءرهوجلا اذه هي ىنعن امنإف بلقلا وأ قلطملا حورلا لوقن امثيحو ءكردملا لاعفلا

 قلطأو .«كسفقَت كَودَع ىدعأ» :لاقف كلذب درو عرشلاو .اًسفن ىناويحلا حورلا نومي
 هذهب راشأ امنإو .«كيبنج نيب ىتلا كسفن» :لاقف «ةفاضإلاب اهدكأ لب سفنلا مسا عراشلا

 اذإف «نيبنحلا نيب فقاولا بلقلا نع ناثعبني امهنإف ةيبضغلاو ةيناوهشلا ةوقلا ىلإ ةظفالا

 .ةفلتخم تارابعب سيفنلا رهوجلا اذه نع نوربعي نيثحابلا نأ ملعاف ؛ىماسألا قرف تفرع

 هنإ نولوقيو ءاّمسج سفنلا نودعي لدجلا ملعب نيفرعملا نيملكتملاو «ةتوافتم ءارآ هيف نوريو



 تح ىلازقلا مامإلا لئاسر ةعومجم تطل سس سلي ١غ جح

 ةفاطللاب الإ دينإلاو حورلا نيب قرملا نوري الو .فيثكلا مسجلا اذه ءازإب فيطل مسج
 مدلا ىري مهضعبو «لوقلا اذه ىلإ ليمي ءابطألا ضعبو ءاضرع حورلا دعي مهضعبو. ةفاثكلاو

 ماسقألا نأ ملعاو «ثلاثلا مسقلا اوبلط امو مهليخت ىلع مهرظن روصقب اوعنق مهلكو اًحور

 لعشم جارس هنأك فيطل مسج ىناويحلا حورلاف ءدرفلا رهوجلاو ضرعلاو مسجلا :ةثالث

 ءوض ةايحلاو ءردصلا ىف قلعملا ىربونصلا لكشلا كلذ ىنعأ بلقلا ةجاجز ىف عوضوم

 ةوقلاو ءهناخد بضغلاو ءهترارح ةوهشلاو ءهرون ةكرحلاو سحلاو ءهنهر مدلاو جارسلا

 عيمج دتع دجوي حورلا اذهو ءهليكوو هسراحو همداخ دبكلا ىف ةنئاكلا ءاذغلل ةبلاطلا

 فرعيالو ملعلا ىلإ ىدتهي ال حورلا اذهو «ءضارعأ هراثآو مسج وه ناسنإلاو «تاناويحلا

 ئفطني مدلا ديزي ول «ندبلا تومب تومي ريسأ مداخخ وه امنإو ءعناصلا قح الو عونصملا قيرط
 «ندبلا توم ببس هؤافطناو ةدوربلا ةدايزب ئفطني صقني ولو «ةرارحلا ةدايزب جارسلا كلذ

 تاناويحلا رئاسو مئاهبلا نأل حورلا اذهل عراشلا فيلكت الو هناحبس ىرابلا باطخ سيلو

 رخآ ىتعم لجأل بطاخيو فلكي امنإ ناسنإلاو ءعرشلا ماكحأي نيبطاخمم الو نيفلكم ريغ

 حورلا اذهو «ةنئمطملا خورلاو ةقطانلا سفنلا وه ىنعملا كلذو ءهب اصاخ ادئاز هدنع دجو

 :ءارسإلا] « بر رمأ نم حورلا لق: لاق امك ىلاعتا هللا رمأ نم هنأل ضرع 00

 :رجفلا ] 4 ةيضرم ةيضار. كبر ئلإ يعجرا نفق ةممطملا سفنلا اهتيَأ اي :لاقو .

 لوألا لّقعلا لثم ةيهلإ ةوق لب رافع الو ميم نسل لاه تراتيل بار .[؟8 اال

 ريغ ةلوقعم ةدرجم ءاوضأ ىه لب داوملل ةقرافملا ةدرفملا رهاوجلا ىِهو ملتتلاو حوللاو

 الو لحمضي الو داسفلا لبقي الو ءرهاوجلا كلت لبق نم انناسلب بلقلاو حورلاو ءةسوسحم

 دقو عرشلا ىف درو امك ةمايقلا موي ىف هيلإ دوعلا رظتنيو ندبلا قرافي لب «تومي الو ىنفي
 مسجي سيل قطانلا حورلا نأ ةحضاولا لئالدلاو «ةعطاقلا نيهاربلاب ةيمكحلا مولعلا ىف حص

 ديدعتو ناهربلا ريركت نع ىنغتسن نحنو ءدساف ريغ مئاد. تباث رهوج وم لب «ءضرع الو
 .نفلا كلذب ةقثالا بتكلا ىلإ عجريلف اهحيحصت دارأ نمف .ةروكذم ةررقم اهنآل لئالدلا

 املو ءناميإلا ةيؤر ىلع دمتعنو نايعلا ىلع لوعن لب ناهربلاب ىتأتي الف انقيرط ىف امأف

 رجحلا] « يحور نم هيف تْخَفنو 9: لاقف ءهتزع ىلإ ةراتو هرمأ" ىلإ جوررلا ىلاعت هللا فاضأ

 نم هيف انخفنف :لاقو 40 : ءارسإلا] 4 يبر رمأ نم م حورلا لق :لاقتوب ..[977 :ص- 4

 امهتسخل ضرع وأ اًمسج هسفن ىلإ فيضي نأ نم لجأ ىلاعت هللاوب ..[ ١ :ميرحتلا] « اتحور

 لا دعم درب عا حاورألا» :لاق هيَ عراشلاو ,ءامهدافقو امهلاوز ةعرسو امهريغتو
 موقي ال هلأل رهوجلا ءانف دعي ىقبي ال ضرعلاو رض روبط لصاوح ىف ءادهشلا حا
 قيزوفدم وع امك ةروطلاو ةقالا نم بك رقلا ١ لقاك «ليلحتلا لبقي قي: مسجلاو «هتاذب
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 لماك درف رهوج حورلا نأ انملع ةيلقعلا نيهاريلاو رابخألاو تايآلا هذه اندجو املف «بتكلا

 ةيندبلا ىوقلا عيمجو ىناويحلاو ىعيبطلا حورلاو «هداسفو نيدلا حالص هنم دلوتي هتاذب ىن

 لاغتشا ريغ نم تادوجوملا قئاقحو تامولعملا روص لبقي رهوجلا اذه نأو «هدوتج نم اهلك

 اًناسنإ ىرت نأ ريغ نم ةيناسنإلا ةقيقح ملعت نأ ىلع ةرداق سفتلا نإف ءاهصاخشأو اهنايعأب

 ساوح اهلاني ال دإ اهصاخشأ ةيؤر ىلإ تجاتحا امو ؛نيطايشلاو ةكئالملا تملع اهنأ امك
 نيعلاب رهاوظلا ىريف ءدسجلل امك اًئيع بلقلل نإ ةفوصتملا نم موق لاقو ءسانلا رش

 : «ناتيع هبلقلو الإ دبع نم اما : هلع هللا لوسر لاقو «لقعلا نيعب قئاقحلا ىريو 0

 بئاغ وه ام ىريل هبلق حتف اًريخ دبعب ىلاعت هللا دار اذإق ٠ «بيغلا امهب كردي نانيع امو

 يعجرا 3: : لوقيف هباب ىلإ هوعدي ىلاعت هللا نأل ندبلا تومب توميال حورلا اذهو ءهرصب نع

 لاو لطعتت هضارعأ نمق «ندبلا نع ضرعيو قرافي وه امنإو .178 :رجفلا] 4 كبر لإ
 ىنعأ .ةقيرطلا لهأو .توم :نوكسلا كلذل لاقيف كرحتملا نكسيق ةيعيبطلاو ةيناويحلا ىوقلا

 حورلا ناك اذإو . صخشلا ىلع .مهنم اًدامتعا رثكأ بلقلاو حورلا ىلع نودمتعي . ةيفوصلا

 لانيف .هعجرسو هلصأ ىلإ ههجو نوكيو «بيرغلاك ندبلا ىف نوكيف ىلاعت ىرابلا رمأ نم
 ساندأب سندي ملو ىوق اذإ صخشلا ةهج نم لاني امم رثكأ لصألا بناج نم دئاوفلا

 ضرعلاو .تناكملا نم هل دبال دسجلا نأ تملعو درف رهوج حورلا نأ تملع اذإو .ةعيبطلا

 سيلو «ناكم ىف نكسي الو لحم ىف لحي ال رهوجلا اذه نأ ملعاف .رهوجلاب الإ ىقبي ال

 .سفتلا بكرمو بلقلا ةادأو حورلا ةلآ ندبلا لب «بلقلا لحم الو حورلا ناكم ندبلا

 هل ديفم ندبلا ىلع لبقم وه لب «هنع لصفنم الو ندبلا ءازجأب لصتم ريغ هتاذ حورلاو
 همدقم نم ذختا صاخلا هرهظم غامدلا نأل غامدلا ىلع هرون رهظي ام لوُأو ءهيلع ضينم

 ةلاجر ءازجألا عيمج نمو ءاّنراخنو ةنازخ هرخآ نمو «ربدمو ريّرو هطسو نمو .اًسران»

 ايندلا نمو ءاّبكرم ندبلا نمو «ًاليكو ىعيبطلا نموءامداخ ىتاويحلا حورلا نمو ءاّنابكرو
 ادذصقم ةرخآلا نمو «اًحير ملعلا نمو «ةراجت ةكرخلا نمو ءألامو ةعاضب ةايحلا نمو ءاّناديم

 ةماوللا نمو هاَبيقنو اًسراح ةرآمألا سفنلا نمو ءاجاهنمو ةقيرط عرشلا نمو ءاعجرمو

 سجلا نمو ءاّداتسأ لقعلا نمو ءاعرد نيدلا نمو ءاًناوعأو سيساوج ساوحلا نمو .اهبنم

 ام ةلآلا هذه حم ةفصلا :هذهب سقنلاو ءداصرملاب اهلك هذه ءارو نم هناحبس برلاو .اًذيملت

 اهئراب ىلإ اههجوو «ةداقإلا هلينت لب هتاذب تلصتا امو فيثكلا صخشلا اذه ىلع تلبنأ

 بلطب الإ رفسلا اذه ةدم ىف لغتشي ال حورلاف ءىمسم لجأ ىلإ ةدافتسالاب اهئراب رمأو
 نأ امكف ءايندلا ةايح ةنيز نينبلاو لاملا ةيلح نأل ةرخآلا راد ىف هتيلح نوكي ملعلا نأل ملعلا

 دعتسم ناسللاو .«تاوصأللا عامتسا ىلع بظاوم عمسلاو «تاروظنملا ةيؤرب ةلوغشم نيعلا
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 ذئاذلل بحم ىعيبطلا حورلاو «ةيبضغلا تاذللا ديرم ىناويحلا حورلاو ءلاوقألا بيكرتل

 هب الإ ىضريالو ملعلا الإ ديريال -بلقلا ىنعأ- ةنئمطملا حورلا كلذك ءبرشلاو لكألا

 نود رخآ ارمأ لبق ولوءهتقتافم تقو ىلإ همايأ عيمج ملعلاب ىلحتيو .هرمع لوط ملعتيو
 حورلا لاوحأ تملع اذإف .هلصأ ةبحمو هتاذ دارملال ندبلا ةحلصمل هيلع لبقي امنإف ملعلا

 نحنو ةريثك اهنإف ملعلا فانصأ ملعت نأ كيلع بجيف «هب هفغشو ملعلل هقشعو هئاقب ماودو
 .راصتخالاب اهيصحن

 هماسقأو ملعلا فانصأ ىف لصف
 ةيعرشلا مولعلا رثكأو . ىلقع رخآلاو «ىعرش امهدحأ :نيمسق ىلع ملعلا نأ ملعا

 هَل اَمَف اروث ُهَل هللا لَعجَي مل نمو ])» اهفراع دنع ةيعرش ةيلقعلا مولعلا 0 اهملاع دنع ةيلقع

 . :روتلا] روث نم

 يعول ىلإ حت «يضاوملا كلا وهو الا ْ
 ىلاعت هللا تاذ ىف رظني ملعلا اذهو يسود ملع وهو لوصألا ىف :امهدحأ

 .روكذملا هجولا ىلع ىماسألاب ةددعتملا ةيتاذلا هتافصو «ةيلعفلا هتافصو«ةميدقلا هتافصو

 ةايحلاو توملا لاوحأ ىف رظنيو .ةباحصلاو مهدعب نم ةمئألاو ءايبنألا لاوحأ ىف اًضيأ رظنيو

 ملعلا اذه ىف رظنلا لمأد ىلاعت هللا ةيؤرو .ءباسحلاو رشحلاو ثعبلاو ةمايقلا لاوحأ ىفو

 ةيلقعلا لئالدلاب مث هِيَ لوسرلا رابخأب مث ءنآرقلا نم ىلاعت هللا تايآب الوأ نوكسمتي

 قطنملا باحصأ نم 5 ىداعلاو ىلدحلا سايقلا تامدقم اوذخأو «ةيسايقلا نيهاربلاو

 ضرعلاو رهوجلاب مهتارابع ىف نوربعيو ءاهعضاوم ريغ ىف ظافلألا رثكأ اوعضوو ءىفسلفلا
 موق لك دنع ظافلألا هذه نم ظفل لك ىنعم فلتخيو ؛ةجحلاو لالدتسالاو رظنلاو ليلدلاو

 ىلعو ءاًّئيش نوملكتملاو ءرخآ اًئيش نونعي ةيفوصلاو ءاَئيش رهوجلاب نونعي ءامكحلا نأ ىتح
 الف «موقلا ءارآ بسح ىلع ظافلألا ىناعم قيقحت ةلاسرلا هذه ىف دارملا سيلو «لاثملا اذه

 مهبقلو ديحوتلا ملعو لوصألا ىف مالكلاب ننصوصخم موقلا ءالؤهو .اهيف عرسن
 نإف ءريسفتلا لوصألا ملع نمو .ديحروتلا ملع ىلع رهتشا مالكلا مسا نإف ؛نوملكتملا

 اهب طيحي ال ام ةريثكلا تالكشملا نم هيفو .اهّرعأو اهلجأو اهنيبأو ءايشألا مظعأ نم نآرقلا
 تايآ نم ةيآ نم اما : هَ هللا لوسر لاق .هباتك ىف اًمهف ىلاعت هللا هاطعأ نم الإ لقع لك
 : هلع لافوربةعست نإ ةناوو: ئتو .«نطبأ ةعْبس ىلإ نط هنطبلو نطْبَو رِهظ اهو الإ نآرقلا

 عيمج نع نآرقلا ىف ربخأ ىلاعت هللاو (عَّلْطُم دح لكلو دَح نآرقلا فورح ْنَم فْرَح لكلا

 هذه ىلإو .اهلوقعمو اهسوسحمو اهريبكو اهريغصو اهيفخو تادوجوملا ىلجو مولعلا
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 وا 0 لا ل م 0 هلوقي ,ةراشإلا

 هحرش ىف عرش نيرسفلل نم دحاو 0 معن هتدهع نع جرخ ملاع ىأو ءهقح ىدأ رسفم
 ةقيقحلابو «اولاق مهلكف «هملع هنك ردقو .هلّمع ةوق بسحب هنايب ىف ضضاخو ءهتقاط رادقمب

 ىلع بجيو .ىلقعلاو ىعرشلاو عورفلاو لوصألا ملع ىلع لدي نآرقلا ملعو ءاولاق ام
 ءظفللا بيكرت هجو نمو .ةراعتسالا هجو نمو «ةغللا هجو نم نآرقلا ىف رظني نأ رسفملا

 مالك هجو نمو ءامكحلا رومأ هجو نمو «برعلا ةداع هجو نمو ءوحنلا بتارم هجو نمو

 نفب نايبلا ىف عنقيو دحاو هجو ىلع رصتقي ولو «قيقحتلا ىلإ هريسفت برقي ىتح ةفوصتملا
 ملع نمو .ناهربلا ةماقإو ناميإلا ةجح هيلع هجوتيو «نايبلا هدهع نع جرخي مل دحاو

 هيلإ ىحوي اًملعم ناكو:«مجعلاو برعلا حصفأ ُهلْيَع ىبنلا نإف .رابخألا ملع اًضيأ لوصألا
 هتاملك نم ةملك لكف .«تايفلسللاو تايولعلا عيمجب اًطيحم هلقع ناكو «ىلاعت هللا لبق نم

 هثيداحأ ةفرعمهو هرايخأ ملعف ءزومرلا زوتكو رارسألا راحب اهححت دجوي هظافلأ نم ةظفل لب
 هسفن بذهي نآ الإ ىويتلا مالكلا ملعب طيحي نأ دحأ ردقي ال .ليلج بطخو ءميظع رمأ

 ىف ملكتي نأ دارأ نمو ٠ َهَْلَع ىبنلا عرش ميوقتب هبلق نع جاجوعالا ليزيو «عراشلا ةعباتمب
 ةغلنا ملع ليصحت ًالوأ هيلع بجيف ءهمالك ىف بيصيو رابخألا ليوأتو نآرقلا ريسفت

 نإف .«فيرصتلا .فانصأ ىف فرصتلاو «بارعإلا ناديم ىف خوسرلاو .وحنلا نف ىف رحبتلاو
 ليصحت ىلإ هل ليبس الف ةغللا ملعي مل نمو .مولعلا عيمج ىلإ ةاقرمو ملس ةغللا ملع
 ةغللا ملعو:دعصي كلذ دعب مث ًالوأ ةاقرملا ديهمت هيلع احطس دعصي نأ دارأ نم نإف .مولعلا

 لصأ ةغللا ملعف .ةغللا ماكحأ نع ملعلا بلاط ىنغتسي الف «ةريبك ةاقرمو «ةميظع ةليسو
 ةفرعم اهدعبو «ةدرفملا .تاملكلا ةلزنمب ىهو «تاودألا ةفرعم ةغللا ملع لوأو ءلوصألا

 راعشأ ىف رظني .نأ ,ىوفللا ىلع .بجيو ءامهريغو ىعابرلاو ىثالثلا لثم لاعفآلا

 عمو سفنلل احيورتو ءرطاخلل اًحيقنت اهيف نإف .ةيلهاجلا راعشأ اهنقتأو اهالوأو . برعلا
 نابقلا نازيم .ةلزنمب ةغللا ملعل هنإف وحتلا ملع ليصحت بجي ىماسألاو تاودألاو رعشلا كلذ

 لايكملاو .باوثألل عارذلاو ءرعشلل ضورعلاو ةمكحلا ملعل قطنملاو .ةضفلاو بهذلل

 ليبس ةغللا ملعف .ناصقنلاو ةدايزلا ةقيقح هيف نييتي ال نازيمب نزوي ال ئش لكو .بوبحلل

 ديحوتلا مللعو :ءذيحوتلا ملنع ىلع ليلد رابخألاو نآرقلا ملعو هرابخألاو ريسفتلا ملع ىلإ

 ملع ليصفت اذهق«هب آلإ داعملا فوخ نم صلختت الو هب الإ دابعلا سوفن وجنت ال ىذلا وه
 .لوصألا

 نوكي نأ امإ ملعلا نأ كلذو .عورفلا ملع وه ىعرشلا ملعلا نم :ىناغلا هلا

 «ىلمعلا وه عورفلا لعو .ىملعلا وه لوصألا ملعو ءاننمع نوكي نأ امإو ءايملع

 :قوقح-.ةثالث ىلِع لمتشي ىلمعلا ملعلا اذهو



 داهجلا جحلاو ةاكزلاو ةالصلاو ةراهطلا لثم تادابعلا ناكرأ وهو ىلاعت هللا قح :اهلوأ

 .ضئارفلاو لفاونلا نم اهدئاوزو ةعمجلاو دايعألاو راكذألاو

 لثم ةلماعملا :امهدحأ :نيهجو ىف ىرجيو تاداعلا باوبأ وهو دابعلا ىح :اهيناثو

 : ىناثلا هجولاو «تايدلا باوبأ عيمجو صاصقلاو نيدلاو ضرقلاو ةبهلاو ةكرشلاو عيبلا

 ىلع هقفلا مسا قلطيو ءاهقحاولو ضئارفلاو قرلاو قتعلاو قالطلاو حاكنلا لثم ةدقاعملا

 مومعل هنع سانلا ىنغتسي ال ىرورض ماع ديفم فيرش ملع هقفلا ملعو .نيقحلا نيذه

 .هيلإ ةرورضلا

 اهضفر بجيو ةمومذم امإ قالخألاو ءقالخألا ملع وهو «سفنلا قح :اهشلاثو

 فاصواأالاو ةمومذملا قالخأآلاو ءاهب سوفنلا ةيلحتو اهليصحت بجيو ةدومحم امإو ءاهعطقو

 لخد اهنم دحاوب قّلخت نم ؛ هلع لوسرلا رابختأو ىلاعت هللا باتك ىف ةروهشم ةدومحملا
 . ةنجلا

 أطخ هيف عقي لكشم لضعم ملع وهو ىلقعلا ملعلا وهف ملعلا نم :ىناثلا مسقلا امأو

 :بتارم ثالث ىف عوضوم وهو .باوصو
 باسحلا هنمف ىضايرلا اّمأ . ىقطنملاو ىضايرلا ملعلا بتارملا لوأ وهو :ىلوألا ةبترملا

 موجنلاو كالفألا ملع ىنعأ ةئيهلاو لاكشألاو ريداقملا ملع ىهو ةسدنهلاو ددعلا ىف رظنيو

 هنمو «علاوطلاو ديلاوملا ماكحأو موجنلا ملع هنع عرفتيو ءاهب لصتي امو .ضرألا ميلاقأو

 ءايشألا ىف مسرلاو دحلا قيرط ىف رظنيف ىقطنملا امأو ءراثآلا بسن ىف رظانلا ىقبسملا ملع

 «قيدصتتلاب لانت ىتلا مولعلا ىف ناهربلاو سايقلا قيرط نم رظنيو ءروصتلاب كردت ىتلا

 مث ءاياضقلاب مث .تابكرملاب مث تادرفملاب ئدتبي ةدعاقلا هذه ىلع قطنملا ملع روديو

 .قطنملا ملع ةياهن وهو ناهربلا بلطم مث «سايقلا ماسقأب مث «سايقلاب
 ناكرأو «قلطملا مسجلا ىف رظني هبحاصو «ىعيبطلا ملعلا اهطسوأ وهو :ةيناثلا ةبترملا

 ءايشألاو تاومسلا لاوحأ ىفو «نوكسلاو ةكرحلا ىفو «ضارعألاو رهاوجلا ىفو ملاعلا

 سوفنلا ماسقأو تادوجوملا بتارم لاوحأ ىف رظنلا ملعلا اذه نم دلوتيو «ةيلاعفنالاو ةيلعفلا

 بطلا ملع ىف رظنلا ىلإ ىدؤي مث ءاهتاسوسحمل اهكاردإ ةيفيكو «ءساوحلا ةيمكو «ةجزمألاو
 راثآلا ملع هعورف نمو ءاهب قلعتي امو تاجللاعملاو ةيودألاو للعلاو نادبألا ملع وهو

 ىهو ءايميكلا ةعنص ملع ىلإ ىهتنيو ءءايشألا صاوخ ةفرعمو «.نداعملا ملعو «ةيولعلا

 .نداعملا فاوجأ ىف ةضيرملا داسجألا ةجلاعم

 بجاولا ىلإ هميسقت مث ءدوجوملا ىف رظنلا ىه ءايلعلا ىهو :ةئلاثلا ةبترملا
 بترتو هئاضقو همكحو هرمأو هلاعفأو هتافص عيمجو هتاذو عئناصلا ىف رظنلا مث نكمملاو



 حا 7 غ7 حت بسسس تس  ىلازفلا مامإلالئاسةعووجم  ح

 سوفنلاو ةقرافملا لوقعلاو ةدرفملا رهاوجلاو تايولعلا ىف رظنلا مث ءهنع تادوجوملا روهظ

 تازجعملا رمأو تاوبنلا ملع ىلإ ىهتنيو «نيطايشلاو ةكئالملا لاوحأ ىف رظنلا مث «ةلماكلا

 ءايؤرلا تاماقمو ةظقيلاو مونلا لاحو ةسدقملا سوفنلا لاوحأ ىف رظنلاو «تاماركلا لاوحأو

 ضارعأو ليصافت مولعلا هذهلو ءاهب قّلعتي امو تاجنربنلاو تامسلطلا ملع هعورف نمو

 .ىلوأ راصتقالا نكلو ىهب ناهربب ىلج حرش ىلإ جاتحت «بتارمو

 هيفوصلا ملع ىف لصف
 لاوحأ عيمج هيف دجوي بكرم ملع هنم دلوتيو هتاذب درفم ىلقعلا ملعلا نأ ملعا

 اًملع مهل نإف «مهلاوحأ ةقيرطو ءةيفوصلا ملع بكرملا ملعلا كلذو «نيدرفملا نيملعلا

 ءعامسلاو تقولاو ؛«لاحلا ىلع لمتشي مهملعو نيملعلا نم ةعومجم ةحضاو ةقيرطب اصاخ

 ءةيالولاو» ةقلاو 6 رتيعلاو قفاز «هابقالاو" "مسملاو ركسلاو (قوشلاو ةيحولا)

 نحنو .تاماقملاو فاصوألاو دئاوزلا عم مهلاوحأب قلعتي امو «ديرملاو «خيشلاو «ةدارإلاو

 الإ اندصق سيل نآلاو :ىلاعت هللا ءاش نإ صاخ باتك ىف ةثالشلا مولعلا هذه ىف ملكتن

 راصتخالا قيرط ىلع اهانددعو اهانرصتخا دقو «ةلاسرلا هذه ىف اهفانصأو مولعلا ديدعت

 ىهتتنا املو :بتكلا ةعلاطم ىلإ عجريلف مولعلا هذه حرشو ةدايزلا دارأ نمو ء«زاجيإلاو
 لكو «نونفلا هذه نم نف لك نأ اًئيقي تنأ ملعاف «مولعلا فانصأ ديدعت نايب ىف مالكلا

 مولعلا ديدعت دعبف «نيبلاطلا سوفن ىف شقتنيل طئارش ةدع ىعدتسي ؛مولعلا هذه نم ملع
 ءاش نإ) اهلصفن نحن ةئيعم اًقرط ملعلا ليصحتل نإف ليصحتلا قرط فرعت نأ كيلع بجي

 . (هللا

 مولعلل ليصحتلا نايب ىف لصف
 : ىناثلاو ةتايسإلا ميلعتلا :امهدحأ « نيقيرط نم لصحي ىناسنإلا ملعلا نأ ملعا

 3 ىنايرلا ميلعتلا

 امأو «ءالقعلا عيمج هب رقي «سوستم كلسمو ةةوهعم قيزطق لوألا قيرطلا امأ
 :رخآلاو «ميلعتلاب ليصحتلا وهو جراخ نم :امهدحأ .نيهجو ىلع نوكيف ىنابرلا ميلعتلا

 ملعتلا نإف :رهاظلا ىف ملعتلا ةلزنمب نطابلا نم ركفتلاو ءركفتلاب لاغتشالا وهو لخاد نم
 سفنلاو «ىلكلا سفنلا نم سفنلا ةدافتسا ركفتلاو «ىئزجلا صخشلا نم صخشلا ةدافتسإ

 لصأ ىف ةزوكرم مولعلاو «ءالقعلاو ءاملعلا عيمج نم اًميلعت ىوقأو اريئأت دشأ ىلكلا

 وه ملعتلاو «ندعملا بلق ىف وأ ءرحبلا رعق ىف رهوجلاو ءضرألا ىف رذبلاك ةوقلاب سوفنلا



 تب ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تحبس سس سيش*سللللمب غن جا

 «لعفلا ىلإ ةوقلا نم هجارخإ وه ميلعتلاو .لعفلا ىلإ ةوقلا نم ءىشلا كلذ جورخ بلط

 ملعتملاو عرازلاك ةدافإلاب ملاعلاف ءةبسنلاب هيلإ برقتتو ملعملا سفنب هبشتت ملعتملا سفن
 تلمك اذإف تابنلاك لعفلاب ىذلاو ءرذبلاك ةوقلاب وه ىذلا ملعلاو .ضرألاك ةدافتسالاب

 ىوقلا تبلغ اذإو ءرحبلا رعق نم جراخلا رهوجلاك وأ ةرمثملا ةرجشلاك. نوكت ملعتملا سفن
 بلطو بعتلاو ةقشملا لمحتو «ةدملا لوطو ملعتلا ةدايز ىلإ ملعتملا جاتحي سفنلا ىلع ةيندبلا

 ةرثك نع ركفتلا ليلقب بلاطلا ىنغتسي سحلا فاصوأ ىلع لقعلا رون بلغ اذإو .ةدئافلا

 «ةنس ملعتب دماحلا سفن دجت ال ام ةعاس ركفتب دئاوفلا نم دجت لباقلا سفن نإف .ملعتلا

 ءركفتلا ىلإ جاتحي مسعتلاو «ركفتلاب مهضعبو ملعتلاب مولعلا نولصحي سانلا ضعب نذإن
 لب .تامولعملا عيمجو تايدكلاو تايئزجلا ءايشألا عيمج ملعتي نأ ردقي ال ناسنإلا نإ

 ةيملعلا عئانصلاو ةيرظنلا مولعلا رثكأو اًنيش مولعلا نم ركفتلاب جرختسيو اًئيش ملعتب
 ملعت ةدايز ريغ نم مهسدح ةدحو .مهركف ةوقو «مهنهذ ءافصب ءامكحلا سوفن اهجرختسا

 ىلعرمألا لوطي ناكل لوألا ءمولعم نم ءاّئيِش ركفتلاب جرختسي ناسنإلا نأ الولو «ليصحتو

 اهتامهم عيمج ملعتت نأ ردقت ال سفنلا نأل بولقلا نع لهجلا ةملظ لوزت تناك املو سانلا

 «سانلا تاداع ىري امك رظنلاب اهضعبو ليصحتلاب اهضعب لب «ميلعتلاب ةيلكلاو ةيئزجلا

 دعاوق تدهمتو ءاملعلا ةداع ترج اذه ىلعو ءهركف ءافصب هريمض نم جرختسي اهضعبو

 تايلك ملعتي لب ءهرمع لوط ىف هيلإ جاتحي ام عيمج ملعتي ال سدنهملا نأ ىتح .مولعلا
 ملعتي نأ ردقي ال بيبطلا كلذكو .سيقيو جرختسي كلذ دعب مث ءهتاعوضومو هملع

 صخش لك جلاعيو .ةيلكلا هتامولعم ىف ركفتي لب مهتيودأو صاخشألا ءاودأ تايئزج

 .ةفلتخملا ماكحألاب مكحيو ركفتي مث موجنلا تايلك ملعتي مجنملا كلذكو .هجازم بسحب

 دوعلا وهو برضلا ةلآ عضو دحاوف عئاتصلا عئادب ىلإ اذكهو .بيدألاو هيقفلا كلذكو

 ةيناسفتلاو ةيندبلا عئانصلا عيمج كلذكر . ىرخأ ةلآ ةلآلا كلت نم جرختسا ريخآو «هركفتب

 سفنلا ىلع ركفلا باب حتفنا ذإو ءركفتلا نم ةجرختسم ىقاوبلاو ملعتلا نم ةلصحم اهلتاوأ

 هتريصب حتفنتو هبلق حرشنيف بولطملا ىلإ سدحلاب عوجرلا ةيفيكو ركفتلا قيرط ةيفيك تملع

 . بعت لوطو بلط ةدايز ريغ نم لعفلا ىلإ ةوقلا نم هسفن ىف ام جرخيف
 :نيهجو ىلع ىنابرلا ميلعتلا وهو :ىناثلا قيرطلا
 نردو ةعيبطلا سند اهنع لوزي اهتاذ تلمك اذإ سفنلا نأ وهو ىحولا ءاقلإ :لؤألا

 دمتعتو اهعدبم دوجب كسمتتو اهئشنمو اهئراب ىلع اههجوب لبقتو ..ةينافلا لمآألاو صرحلا
 الك الاف نقلل فال واع نقي هقاتع يصنم «لاعت هللاو ةهزوت نفيفو ةقوافإ ىلع

 عيمج اهيف شقتيو اًملق ىلكلا سفنلا نمو .اًّحول اهنم ذختيو اًيهلإ رظن اهيلإ رظنيو



 د 1154 تحل بسسس ىلازقلامامإلا لئاسرةعوميمب ح

 مولعلا عيمج لصحيف .ملعت اك ةيدقلا سفنلاو «ملعملاك ىلكلا لقعلا ريصيو .همولع
 هيبنل ىلاعت هلوق اذه قادصمو رو هل هولا ل ا

 نم ةبترس فرشأ ءايبنألا ملعف .ةيآلا .[17 :ءاسنلا] © ملعت نكت مل ام كَمّلعو ا. : هلي

 ىف دجوي اذه نايبو ءةليسوو ةطساو الب ىلاعت هللا نع هلوصحم نأل قئالخلا مولع عيمج

 ًاريثك قرطلا نونفب اولصحو ءمهرمع لوط اوملعت مهنإف «ةكئالملاو مالشفا هيلع مدآ ةصق

 اًلاع ناك ام مالسلا هيلع مدآو «تادوجوملا فرعأو تاقولخملا ملعأ اوراص ىتح مولعلا نم

 حبسن نحنو 9: اولاقف اوربكتو اوربجتو ةكئالملا ترخافتف اًملعم ىأر امو ملعت ام هنأل

 ىلإ مالسلا هيلع مدآ عجرف ءءايشألا قئاقح ملعنو ٠[. :ةرقبلا] « كلل سدقنو كدمحب

 هملعف ىلاعت برلا ىلع ةناعتسالاب لبقأو تانوكملا .ةلمج نع هبلق جرخأو فلا كاب

 ءامسأب ينوئبنأ» :لاقف ١. :ةرقبلا] « ةكئالمْلا ىَلَع مهضرع مث» : ءامسألا عيمج

 ترسكناو مهملع لقو .مدآ دنع مهلاح رغصف ١. :ةرقبلا] © نيقداص منك نإ ءالؤه

 ول ريل ل م

 ةدع مالسلا هيلع مدآ مهأبنأف .["7 :ةرقبلا) 4 مهئاَمسَأب مهنبنأ مدآ اي :ىلاعت لاقف .
 ىحولا نع دّلوتملا ىبيغلا ملعلا نأ ءالقعلا دنع رمألا ررقتف ءرمألا تارتتسمو ملعلا 00

 هللا قلغأو «لسرلا قحو ءايبنألا ثرإ يدا ا «ةبستكملا مولعلا نم لمكأو ىوقأ

 ملعأ ناكو «نييبلا متاخو هّْْكَع هللا لوسر ناكو ؛هّتْلَع دمحم انديس دهع نم ىحولا باب

 انأ» :هموقل لاقو :«ىبيدأت نسحأف ىبر ىنبدأ» :لوقي ناكو مجعلاو برعلا حصقأو سانلا

 نع لصح هنأل ىوقأو فرشأو لمكأ هملع ناك امنإو ."ىلاعت هللا نم مكاشخأو مكملعأ

 ديدش هَمّلَع)» :ىلاعت لاق .ىناسنإلا ميلعتلاو ميلعتلاب طق لغتشا امو «ىنابرلا ميلعتلا

 .[6 : مجنلا) « ئرقلا

 ىلع ةيناسنإلا ةيئزحلا سفنلل ةيلكلا سفنلا هيبنت ماهلإلاو «ماهلإلا وه :ىناثلا هجولا

 ىبيغلا رمألا حيرصت وه ىحولا نإف ىحولا رثأ ماهلإلاو اهدادعتسا ةوقو اهلوبقو اهئافص ردق
 نع لصحي ىذلاو اير املع ىمسي ىحولا نع لصاحلا جلغلاو .هضيرعت وه ماهلإلاو

 نيبو سفنلا نيب هلوصح ىف ةطساو ال ىذلا وه ىندللا ملعلاو ءايندل اًملع ىمسي ماهلإلا
 نأ كلذو .«فيطل غراف فاص بلق ىلع عقي بيغلا جارس نم ءوضلاك وه امنإو «ىرابلا

 ةقرافملا رهاوجلا ىف وه ىذلا ىلوألا ةيلكلا سفنلا رهوج ىف ةمولعم ةلصاح اهلك مولعلا

 لقعلا نأ نيب دقو «مالسلا هيلع مدآ ىلإ ءاوح ةبسنك لوألا لقعلا ىلإ ةبسنلاب ةضحملا ةيلوألا

 فطلأو زعأ ةيلكلا سفنلاو .ةيلكلا سفنلا نم ىلاعت ىرابلا ىلإ ىوقأو لمكأو فرشأ ىلكلا

 سفنلا قارشإ نمو ماهلإلا دلو تي ىلكلا لقعلا ةضافإ نمف تاقولخملا رئاس نم فرشأو



 تح ىلازفلامامالالئاسرةعومج»و حبب ل سل لادا

 نأ امكف ىحولا ملع امأف .ءايلوألا ةنيز ماهلإلاو ءايبنألا ةيلح ىحولاف «ماهلإلا دلوتي ةيلكلا
 ىحولا ةبسنب فيعض وهف ىحولا نود ماهلإلا كلذكف ىبنلا نود ىلولاف لقعلا نود سفنلا

 فوقوم لسرلاب صاخف ىحولا ملع امأف .ءايلوألاو ءايبنألا ملع ملعلاو ايؤرلا ةفاضإب ىوق
 علب اهيهتلع هللا لص دحمو تهازبإو للا اههيلع سومو مآل ناك امك هلع
 قئاقح ةيسدقلا سفنلا لوبق ةوبنلاف .ةوبنلاو ةلاسرلا نيب قرفو «لئارلا نم مهريغو

 الو سوفنلا نم سفنل لوبقلا قفتي امبرو «نيلباقلاو نيديفتسملا ىلإ تالوقعملاو تامولعملا

 ةوبنلا لهأل نوكي ىندللا ملعلاو ءبابسألا نم ببسو راذعألا نم رذعل غيلبتلا اهل ىتأتي

 اند نم هاَنمَّلعو ل: لاَقف ءهنع ىلاعت هللا ربخأ ثيح مالسلا هيلع 057

 تلخدأ» :ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ لاقو .[5 ه :فيكلا] 4 املع

 ول» :لاقو ««باب فلأ باب لك عم ملعلا نم باب فلأ ىبلق ىف حتفناف ىمف ىف ىناسل
 ءمهليجنإب ليجنإلا لهألو مهتراوتي ةاروتلا لهأل تمكحلا اهيلع تسلجو ةداسو ىل تعضو

 هذهب ءرملا ىلحتي لب «ىناسنإلا ملعتلا درجمب لانت ال ةبترم هذهو .«مهنآرقب نآرقلا لهألو

 حرش نأ مالسلا هيلع ىسوم دهع نع ىكحي هتفنض اضيأ لاقو «ىندللا ملعلا ةوقب ةبترملا

 «كلذ لثم غلبت ىتح اهيف عرشأل ةحتافلا ىناعم حرش ىف هللا نذأي ولف ًالمح نوعبرأ هباتك
 ايهلإ ايندل الإ نوكي ال ملعلا ىف حاتفنالاو ةعسلاو ةرشكلا هذهو لكرقو نيعبرأ ىنعي

 ءحوللا وه ىتلا سفنلا نيبو هسفن نيب باجحلا عفر اًريخ دبعب ىلاعت هل هللا دارأ اذإف نا

 امك اهنع سفنلا ربعتف تانونكملا كلت ىناعم اهيف شقتناو تانونكمللا ضعي رارسأ اهيف رهظيف

 هذه را يا اما للا ملعلا نم لانت ةمكحلا ةقيقحو هدابع نم ءاشي نمل ءاشت

 نمو ءاشي نم ةمكحلا يت وي: : ىلاعت هللا بغاوم نم ةيكسملا نآل اميكح نوكيرال ةبزملا

 نأل كلذو .4 :ةرقبلا] 4 باّبلَألا اولوأ ّذلِإ رْكَذَي امو اريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا توي

 ًاليلق نوملعتيف ميلعتلا بعتو ليصحتلا ةرثك نع نونغتسم ىندللا ملعلا ةبترم ىلإ نيلصاولا
 .ًاليوط نوحيرتسيو اريسي نوبعتيو اريثك نوملعيو

 راهظإو لسرلا نع سانلا ىنغتسا دسنا اذإ ةلاسرلا بابو .عطقنا اذإ ىحولا نأ ملعاو

 4 مكنيد مكل تلمكأ موُيلا» :ىلاعت لاق امك «نيدلا ليمكتو ةجحلا حيحصت دعب ةوعدلا

 الف ماهلإلا باب امأف .ةجاح ريغ نم ةدئافلا ةدايز راهظإ ةمكحلا نم سيلو .17 :ةدئاملا]

 ديدجتو ديكأت ىلإ اهتجاحو سوفنلا ةرورض ماودل عطقتني ال ةيلكلا سفنلا رون ددمو ءدسني

 هيبنتلاو ريكذتلا ىلإ اوجاتحاو ةوعدلاو ةلاسرلا نع اونغتسا سانلا نأ امكو ءريكذتو

 ىحولا باب قلغأ ىلاعت هللاف تاوهشلا هذه ىف مهكامهناو سواسولا هذه ىف مهقارغتسال

 فيطل هللا نأ اوملعيل بتارملا بترو .رومألا أيهو ةمحر ماهلإلا باب حتفو دابعلا ةيآ وهو

 . باسح ريغب ءاشي نم قزري هدابعب



 د 10١ حصص بكت يس سس  ىلازفلامامإلا لاسر ةعومجبمب بح

 مولعلا ليصحت ىف سوفنلا بتارم ىف لصف
 امنإو مولعلا عيمجل ةلباق اهلككو ةيناسنإلا سوفنلا عيمج ىف ةزوكرم مولعلا نأ ملعا

 لأق امك عراك نم اهيلع أرطي ضراعو ئراط ببسي هنم اهظح سوفنلا نم اًسفن توفي

 ىلع دّلوي دوُلوم لكا : هَ لاقو . «نيطايشلا مهتلاتخاف ءافنح سانلا”قلخ» : هلي ىبلا
 روصلا "لوقت ةديحسو اهيلع ةلكلا:قازكإل لما ةيئاننآلا ةقطاتلا نفلاف-ةيدتلا «ةرطفلا

 عنتميو .ايندلا هذه ىف اهضعب ضرمي نكلو ءاهتافصو ةيلصألا اهتراهط ةوقب اهنع ةلوقعملا
 الب ةيلصألا ةحصلا ىلع اهضعب ىقبيو ءىتش ضارعأو ةفلتخم ضارمأب قئاقحلا كاردإ نع

 ةلباقلا ةيوبنلا سوفنلا ىه ةحيحصلا سوفنلاو ءةيح تماد ام اًدبأ لبقي .داسفو ضرم

 كلت نإف ءداسفلاو نوكلا ملاع ىف فرصتلاو ةزجعملا راهظإ ىلع ةرداقلا دييأتلاو ىحولل

 ضارعألا للعو ضارمألا داسفب اهتجزمأ ترْيغت امو «ةيلصألا ةحصلا ىلع ةيقاب سوفنلا
 . ةرطفلا ةحص ىلإ قلخلا ةاعدو سوفنلا ءابطأ ءايبنألا راصن

 ضرمب رثأت مهضعب «بتارم ىلع تراصف ةئيندلا ايندلا هذه ف ةضيرملا سوفنلا امأو

 ةحصلا نوبلطيو . ملعتلاب نولغتشيف مهرطاوخ ىف نايسنلا مامغ قدو .اًميعض ارثأت لزنملا

 نوملعتي مهضعبو ركذت لقأب مهنايسن مامغ عشقنيو .ةاعم ىندأب مهضرم لوزيف ةيلصألا

 .ةحلاعم ىندأب مهضرم لوزيف ةيلصألا ةحصلا نوبلطير ميلعتلاب نولغتشيو مهرمع لوط

 ليصحتلاب نولغتشيو مهرمع لوط نوملعتي مهعضعبو ركذت لقأب مهنايسن مامغ عشقنيو
 لبقي ال دسف اذإ جازملا نأل .مهتجزمأ داسفل اًئيش نومهفي الو «مهمايأ عيمج حيحصتلار

 اًثارشإو ًاليلق رون نودجيو مهسفنأ نولذيو نوضاتريو نوسنيو نوركذتي مهضعبو «جالعلا

 اهتوق بسحب اهقارغتساو ايندلا ىلع سوفنلا لابقإ نم رهظ امنإ توافتلا اذهو ءافيعض

 سوفنلا رقت تلحنا اذإ ةدقعلا هذهو ءحص اذإ ضيرملاو ءضرم اذإ حيحصلاك اهفعضو

 امنإو ء«عارتخالا ءادتبا ىف ةيفاصو ةرطفلا لوأ ىف ةملاع تناك اهنأ ملعتو ىندللا ملعلا دوجوب

 لحملاو ردكلا لزنملا اذه ىف ةماقإلاو «فيثكلا دسجلا ؛ذه ةيحصب تضرم اهنأل تلهج

 اهتداعإ لب ءدوقفملا لقعلا عادبإ الو .مودعملا ملعلا داجيإ ملعتلاب بلطت ال اهنأو ملظملا

 مظنو هتدعاق ديهمتو دسجلا ةنيز ىلع اهلابقإب ضرملا نايرط ةلازإو ىزيرغلا ىلصألا ملعلا
 ىسني هتامهمب لغتشاو .دلولا ةياعر ىلع لبقأ اذإ هدلو ىلع قفشملا بحملا بآلاو ءهساسأ

 ىلع تلبقأ اهتقفشو اهفغش ةدشل سفنلاف ءدلولا رمأ وهو دحاو رمأب ىفتكيو رومألا عيمج
 ةعيبطلا رحب ىف تقرغتس.و .هحلاصمب مامتهالاو هتياعرو هترامعب تلغتشاو لكيهلا اذه

 .«تيسن دق ام راكذتل اًبلط ملعتلا ىلإ رمعلا ءانثأ ىف تجاتحاف اهتيثزجو اهفعض ببسب



 تح ىلارزفلامامإلا لئاسر ةعومجو ح٠ ب ب ل للعم 701 -ج

 ىف ام جارخإو اهرهوج ىلإ سفنلا عوجر الإ ملعتلا سيلو تدقف دق ام نادجو ىف اًعمطو
 ىدتهت ال ةفيعض سوفنلا تناك اذإو ءاهتداعس لينو اهتاذ ليمكتل اًيلط لعفلا ىلإ اهريمض

 بلط ىلع اهنيعيل هب ثيغتستو ملاع قفشم ملعمب مصتعتو كسمتت اهتيرهوج ةقيقح ىلإ
 ةدومحم ةفيرشلا ةحصلا نأ ملعيو هتجلاعمب ًالهاج نوكي ىذلا ضيرملاك اهلومأمو اهدارم

 هنع ليزيو هجللاعيل هيلإ ىوأيو هيلع هلاح ضرعيو «قفشم بيبط ىلإ' عجريف .ةبولطم
 ولعلا عيمج نع هسفن ضرعتف ردصلاو سأرلاك صاخ ضرمب ضرمي اًلاع انيأر دقو .هضرم

 هرمع قباس ىف لصح ام عيمج هتركاذو هتظفاح ىف رتتسيو هيلع سبتلتو هتامولعم ىسنيو
 اهتامولعم ىلإ سفنلا عجرتو هنع نايسنلا لوزي هيلإ ءافشلا داع حص اذإف . همايأ ىضامو

 وحملا نيب قرفو تيسن امنإو تينف ام مولعلا نأ انملعف «ضرملا مايأ ىف تيسن دق ام ركذتتف

 مامغلاك نوكيف شوقنلا سابتلا نايسنلاو ء«موسرلاو شوقنلا ءانف وحملا نإف سانلاب نايسنلاو

 سمشلا لاقتنا وه ىذلا بورغلاك ال نيرظانلا راصبأ نع سمشلا رونل رتاسلا باحسلا وأ

 رهوج نع ضراعلا ضرملا ةلازإ وه ميلعتلاب سفنلا لاغتشاف .لفسأ ىلإ ضرألا قوف نم
 ببسلا تفرع اذإف .ةراهطلا ءدب ىف تفرعو ةرطفلا لوأ ىف تملع ام ىلإ دوعتل سفنلا

 افنإو ميلعتلا ىلإ جاتحم ةضيرلا سفنلا نأ ملعاف اهرهوجو سفنلا ةقيقحو ميلعتلا نم دارملاو

 اهرشو ةفيعض اهتلع نوكتو اهضرم فخي ىتلا سفنلا امأف .مولعلا ليصحت ىف رمعلا لاق
 اهيفكي لب بعت لوطو ملعت ةدايز ىلإ جاتحت الف ءاحيحص اهجازمو اًقيقر اهمامغو اًقيقد
 ىلع علطتو اهتقيقحو اهتي'ادب ىلع لبقتو ءاهلصأ ىلإ هب عجرت اهنأل ركفتو رظن ىندأ

 اهرمأ متيف اهل ةيلح اهيف زوكرم وه ام ريصيو لعفلا ىلإ ةوقلا نم اهيف ام جرخيف اهتايفخم
 ريصتو «ماظنلا نسحب تامولعملا نع ربعتو مايألا لقأ ىف ءايشألا رثكأ ملعتو اهنأش لمكيو

 ةيئزحلا سفنلا ىلع لابقتساب ضيفتو ةيلكلا سفنلا ىلع لابقإب ئضتست ةملكتم ةلماك ةملاع

 لوضف نع ضرعتو دقحلا لصأو دسحلا قرع عطقتو .لصألاب قشعلا قيرط نم هبشتتو
 بولطملا وه اذهف «تزافو تبغو تملع دقف ةبترملا هذه ىلإ تلصو اذإو ءاهفراخزو ايندلا
 : نيالا ميمحل

 هلوصح بابسأو ىندللا ملعلا ةقيقح ىف لصف
 :ىلاعت هللا لاق امك ةيوستلا دعب نوكي ماهلإلا رون نايرس وهو ىندللا ملعلا نأ ملعا

 :هجوأ ةئالثب نوكي عوجرلا اذهو .87 :سمشلا] # اهاوس امو سفنو »

 .اهرثكأ نم رفوألا ظحلا ذخأو مولعلا عيمج ليصحت :اهدحأ

 هذه ىلإ راشأ ُهَِْع ىبنلا نإف ءةحيحملا ةبقارملاو ةقداصلا ةضايرلا :ىناشلاو



 حا #10 هتحح بس سس سس بس ىلازقلامامإلا للاسر ةعومجم

 هلل صّلخأ نم» : هلي لاقو .مَلْعَيمَل ام ملع هللا هتروأ ملع اَمب لمع ْنَم١ :لاقف «ةقيقحلا

 . (هناّسل ىَلَع هلق نم ةملكحلا يباني ىَلاَعَت هللا رهظأ اًحاَبص نعبر
 اهتامولعم ىف ركفتت مث ملعلاب تضاتراو تملعت اذإ سفنلا نإف ءركفتلا :ثلاثلاو

 حتفني فرصتلا طرشب هلام ىف فرصتي ىذلا رجاتلاك بيغلا باب اهيلع حتفني ركفلا طورشب
 0 ركفتملاف «نارسخلا كلاهم ىف عقي أطخلا قيرط كلس اذإو «حبرلا باوبأ هيلع

 الماك اًناع ريّصيف هبلق ىف بيغلا جلع ا مي ىوذ نم ريصي باوسهعلا

 ركفتلا طئارشو . «ةئس نوّتس ةداّبع نم ربَح ةعاس ركفتا : هل : هلْلَع لاق امك و اًمهلم ًالقاع

 ترا ةدايز ىلإ جاه جتا يم ردا هيدتعج فيت كا نذاجب ١ رشا ةلاسو قا اينسعب

 نمو :اهلهأل ةيافك تاملكلا هذه ىف نإف« ا . ىلاعتا هللا نوعب ريسفتو

 ىلصو «.نالكتلا هيلعو نينمؤملا ىلو هللاو 5٠[. :روتلا] يرون نم هَل اَمَف ارون هل هللا لعجي مل

 هللاب الإ ةوق الو لوحالو .ليكولا معنو هللا انبسحو ملسو هبخصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيحو نآ لك ىف ىتقث هبو «ميظعلا ىلعلا

 ةقرمنلا لصف

 هلاسرلا ةبطخ

 هللا ةمحر ىلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم دماح وبأ لماعلا ملاعلا مامإلا لاق

 هتنوعمو هقيفوتل اًمانغتساو ءهتمعنل اًمامتتساو هتزعل اًمالستسا ىلاعت هللا دمحأ :هيلع

 دمحم ىلع ناو هتمعن غباوسل ناردتساو :هتيصعمو هنالذخ نم اًماصعتساو .هتعاطو

 هتلاسر قحل ًءاضقو «هتعافشل اًبالجتساو «هتوبنل اًدايقنا ,هتقيلخ ريخو هلوسرو هد.بع

 .هترتعو هباحصأو هلآ ىلعو «هتيقنو هتريرس نيميب اًماصتعاو

 مسقنم ءردصلا رغوم بصعتملا قيدصلاو«قفشملا خألا اهيأ كتيأر ىنإف :دعب امأ

 رارسأ ىف ةفنصملا انبتك ضعب ىلع ةدسحلا نم ةفئاط نعط نم كعمس غرف امل ركفلا

 خياشملاو «نيمدقتملا باحصألا بهذم فلاخي ام اهيف نأ مهمعزو «نيدلا تالماعم

 رزن ئش ىف ولو هتنيابمو رفك ربش ديق ىف ولو ىرعشألا بهذم ىلغ لودعلا نأو ؛نيملكتملا
 ءًاليمج رجه مهرجهاو نولوقي ام ىلع بصعتملا قفشملا خألا اهيأ نوهف ءرسخو لالض
 لمكأ عاد ىأف فرعي ال لالضلا وأ رفكلاب نم رغصتساو «فذقي الو دسحي ال نم رقحتساو

 قدصأو لجأ مالك ئأو «نيناجملا نم نونجم هنإ :اولاق دقو هيَ نيلسرملا ديس نم لقعأو



 تحح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم :تتططسطسسشعشسللللللللللمطل ١06 دع

 عمطتو مهماصخب لغتشت نأ كايإو «نييلوألا ريطاسأ هنإ :اولاق دقو ؛نيملاعلا بر مالك نم

 :ليق ام تعمس امأ نسر كفو ٠ عواكم ري ىف جلت ع ماخماا ع
 اهئئئالَ ىَجرُت السق ةادٌعلا لك ٠

 دس ْنَع َكاَناسَعْنَم ةوادعألإ

 ام وأ «سأيلا تايآ ةبتر مهلجأ ىلع ىلت ال ءسانلا نم دحأل عمطم هيف د

 ضرألا يف اققن يغَبَت نأ تعطتسا إف مهضارعإ كِيلع ربك ناك نإو ال : لافت هلوق كيدمتس

 « نيلهاجلا نم وكت الف ئدهلا ىَلَع مهم هللا ءاش ولو آب مهيتأف ءامّسلا يف املس وأ

 )2 نوجرعي هيف اوُلَظَ ءامّسلا نم اباب مهيلع اتحتف ولو ) : ىلاعت هلوقو .[( : ماعثألا]

 ال قو دا وا « نوروحسُم م موق نحن لب انراصبأ تركْم اَمنِإ اولاقل

 رحيم لإ اذه نإ اورفك نيل لاقل مهيديأب هوسملف ٍساطرق يف اًباتك كِيلَع اَنْ رلو)ت

 نر ئقوملا مهملكو ةكئالملا مهيلإ انلَرن اننأ ولو )ل : ىلاعت هلوقو 17 :ماعنالا] 4 نيبم

 :ماعنألا ] 4 َنوُلَهَجَي مهرتكأ نكلو هّللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناك ام البق ءيش لك مهيَلع

 بولقلل ىلجني ال ءامهرسو لالضلاو قحلاو ءامهدحو ناميإلاو ركفلا نأ ملعاو ١[.

 خسو نع ترهط بولقل كلذ نود فشكتي امنإ ليءامهبحو لاملاو هاجلا بلطب ةندملا

 مثءاّثلاث ىفاصلا ركذلاب ترون مئءاّيناث ةلماكلا ةضايرلاب تلقص مث «ًالوأ ايندلا راضوأ

 رونلا اهيلع ضاف ىتح ءاًسماخ عرشلا دودح ةمزالمب تنيز مث ءاًعبار بئاصلا ركفلاب تبذع
 قرشم هبلق ةجاجز ىف ناميإلا حابصم راصو«ةولجم ةآرم اهنأك تراصو «ةوبنلا ةاكشم نم

 مهاوه مههلإ موقل توكلملا رارسأ ىلجتت ىنأو .ران هسسمت مل ولو ئضي هتيز داكي ءراونألا

 مههاج مهتدارإو «مهتنوعر مهتعيرشو «مهريناندو مهمهارد مهتلبقو «مهنيطالس مهدوبعمو

 مهركفو ءمهساوس مهزنكو ءمهسواسو مهركذو .مهءاينغأ مهتمدخ مهتدابعو ءمهتاوهشو

 ءناميإلا ءايض نم رفكلا ةملظ مهل زيمتت نيأ نم ءالؤهف ءمهتمشح هيضتقت ال ليخلا طابتتسا

 مهتعاضب امتإو «ىملع لامكب مأ اهلوبقل ايندلا تارودك نع بولقلا اوغرفي ملو ىهلإ ماهلإبأ

 رعأو سفنأ بلطملا اذه تاهيه تاهيه ؟امهلاثمآو نارفعرلا ءامو ةسماجتلا ةلأم ملعلا ىف

 ةنينق ٍمهيف عيضت الو كناشب تنأ لغتشاف ؟اتيوهلاب لاتي وأ ءىتملاي كردي نأ نم

 نم مهغلبم كلذ 455 ايندلا ةايحلا الإ دري مو انركذ نع ئّلوت نم نع ضرعأف ل: كنامز

 .[50 1 :مجتلا] © ئدتها نمب مَلعَأ وهو هليبس نع لض نم مَلعَأ وه كبر نإ ملعلا



 ىلازغلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحح قل 6 0522و ||

 ناميإلاورفكلا ةقيقح ىف لصف
 نمت «كلاح ىف وه نم ردصو «كردص نم ةكسحلا هذه عزتنت نأ تدرأ نإ تنأ امأف

 لاكشإ ةزازحل راصبتسالا ىلإ هشطعت لب .ديلقتلا ةيامع هديقت الو ءدوسحلا ةياوغ هكرحت ال

 دح نأ معز نإف رفكلا دحب هبلاطو كبحاصو كسفن بطاخف ءرظن اهجيهو ءركف اهراثآ
 هنأ ملعاف مهريغوأ ىلبنحلا بهذم وأ ىلزتعملا بهذم وأ ىرعشألا بهذم فلاخي ام رفكلا

 كيهانو «نامزلا هحالصإب عيضت الف .نايمعلا نم ىمعأ وهف ديلقتلا هديق دق «ديلب ريغ
 نيدلقملا رئاس نيبو هسفن نيب دجي ال ذإ ,.هموصخ ىوعدب هاوعد ةلباقم ءهماحفإ ىف ةجح
 نأ معزيو :؛ىرعشألا ىلإ بهاذملا رئاس نم ليمي هبحاص لعلو ءًالصفو اًقرف هل نيفلاخملا

 قحلا نوكي نأ هل تبثي نيأ نم هلأساف «ىلحلا رفكلا نم رفك ردصو درو لك ىف هتفلاخم

 وه سيل هنأ معزو .ىلاعت هلل ءاقبلا ةفص ىف هفلاخ ذإ ىنالقابلا رفكب ىضق ىتح هيلع اًشفو

 نم ىرعشألا هتفلاخمب رفكلاب ىلوأ ىنالقابلا راص ملو تاذلا ىلع اًدئاز ىلاعت هلل اًمصو

 كلذ ناكأ ؟ىناشلا نود امهدحأ ىلع اًقفو قحلا راص ملو ؟ىنالقابلا هتفلاخمب ىرعشألا

 مأ !هيلع قباسلل قحلا نكيلف ةلزتعملا نم هريغ ىرعشألا قبس دقف ؟نامزلا ىف قبسلا لجأل
 نأ هل حال ىتح لضفلا تاجرد ردق لايكمو نازيم ىأبف ؟ملعلاو ,لضفلا ىف توافتلا لجأل

 ىلع رجح ملف هتفلاخم ىف ىنالقابلل صخر نإف ؟هدلقمو هعوبتم نم دوجولا ىف لضفأ ال
 هذهب صيصختلا كردم امو ؟مهريغو ىسنالقلاو ىسيباركلاو ىنالقابلا نيب قرفلا امو ؟هريغ

 ةفلكتب فسعت امك هءارو قيقحت ال ظنل ىلإ عجري ىنالقابلا فالخ نأ معز نإو ؟ةصخرلا

 عجري كلذ نأ ىف فالخلاو .دوجولا ماود ىلع ناقفاوتم اعيمج امهنأ اًمعاز نيبصعتملا ضعب

 لوقلا ددشي هلاي امف ءديدشتلا بجويال بيرق فالخ هيلع دئاز فصو ىلإ وأ تاذلا ىلإ

 تامولعملا عيمجب طيحم ملاع ىلاعت هللا نأب فرتعم وهو تافصلا هيفن ىف ىلزتعملا ىلع

 ةفصصب وأ تاذلاب رداقو ملاع هنأ ىف ىرعشألا فلاخي امنإو «تانكمملا عيمج ىلع رداف

 رام هناشيت للا ساهم ف طعاو لجأ تقطن ياو و افؤاتللا قون ىرفلا امل لدن
 ردصت ةدحاولا تاذلا نأ معزي هنأل ىلزتعملا رفكأ امنإ :لاق نإف ؟اهتابثإو اهيفن ىف رظنلا ىف

 ةفلتخملا قئاقحلاو .ةقيقحلاو دحلاب ةفاتخم تافص هذهو ةايحلاو ةردقلاو ملعلا ةدئاف اهنم

 ىرعشأللا نم دعبتسي ال هلاب امف ةدحاولا تاذلا اهماقم موقت وأ داحّتالاب فصوت نأ ليحتست

 روبزو ليجنإو ةاروت وه اًدحاو هنوك عمو ىلاعت هللا تاذب ةمئاق ةدئاز ةفص مالكلا نإ :هلوق

 قرطتي ام ربخلا دحو ال فيك ةفلتخم قئاقح هذهو ءرابختساو ربخو ىهنو رمأ وهو ءنآرقو

 قرطتي ةدحاو ةقيقح نوكت فيكف ىهنلاو رمألا ىلإ كلذ قرطتي الو بيذكتلاو قيدصتلا هيلإ



 ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تس ع سسسسسصسي < و١1 دج

 محن نإف دحاو ءىش ىلع تايثإلاو ىفنلا عتمجيف قرطتيالو بيذكتلاو قيدصتلا اهيلإ

 .أ ناك ولو ءجاجحلا قيرط كولس نع رصاق هنأل هنع تكسيو تكسي نأ دلقملا طرشو

 .هنم كلذف ةجاحملا ىف دلقملا ضاخ نإف ءاّمومأم ال اًمامإو ءاًعبات ال اًعبتتسم ناك

 علا حلصي لهو .دسافلا حالصل بلاطو دراب ديدح ىف براضك راص هب لغتنملاو

 راظنلا نم دحاو ىلع اًققو قحلا لعج نم نأ تملع تفصنأ نإ كلعلو . رهدلا دسفأ

 للزلا نم موصعملا ىبنلا ةلزنم هلزن هنألف ءرفكلا امأ .برقأ ضقانتلاو رفكلا ىلإ وهف

 رف ىأو .ةجح هتيأر ام لكو تيأر ام الإ كرظن ىف ىرت ال نأو رظنلا بجوي راظنلا

 اًعيمج ىليلدو ىبهذم ىف ىندلق لوقي نم نيبو ءىبهذم درجم ىف ىندلق لوقي نم
 . ضقانتلا الإ اذه

 رقكلا يف لصف
 1ةوفطتم كايف نوفا نول ويفعل نشا نواس نا اقسم كاع

 ه-ص ةمالع كيطعأ ىنكلو .ءضماغ هكردمو ليوط كلذ حرش نأ ملعاف «نيدلقملا

 | ليوطتو «قرفلا ريفكت نع اهبيسب ىوعرتو كرظن حمطم اهذختتل اهسكعتو اهدرطتف

 دمحم هللا الإ هلإ ال لوقب نيكسمتم اوماد ام مهقرط تفلتخا نإو مالسإلا لهأ ىف

 :لوقأف اهل نيضقانم ريغ اهب نيقداص هللا

 هت ناميإلاو ءهب ءاج امم ئش ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا بيذكت وه رفكلا
 كاو ةالصلا هيلع لوسرلل امهبيذكتل نارفاك ىنارصنلاو ىدوهيلاف ءهب ءاج ام عيمج ىف

 نآل اذهو «لسرلا رئاس لسرملا انلوسر عم ركنأ هنأل ىلوألا قيرطلاب رفاك ىمهربلاو

 : هكردمو رانلا ىف دولخلاب مكحلاو مدلا ةحابإ هانعم ذإ ًالثم ةيرحلاو قرلاك ىعرش مكح

 صنلاو دوهيلا ىف صوصنلا تدرو دقو . صوصنم :ىلع سايقب امإو صنب امإ كرديف

 نوكرشم مهلكو «ةيرهدلاو ةقدانزلاو ةيونثلاو ةمهاربلا ىلوألا قيرطلاب مهب قحتلاو

 أ ىه هذهف رفاك وهف بذكم رفاك لكو ءلوسرلل بذكم رفاك لكف لوسرلل نوبذكم
 . ةسكعنملا ةدرطملا

 لصف
 ةقرف لك نأل روغلا لك هتحت لب روغ هتحن هروهظ عم هانركذ ىذلا نأ ملعا



 دا 8و7 تس سس سبح ىلازفلا هامإلا لئاسةعومجبم

 اًمعاز ىرعشألا رفكي ىلينخلاف «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا بيذكت ىلإ هبستو اهفلاخم

 هرفكي ىرعشألاو «شرعلا ىلع ءاوتسالا ىفو ىلاعت هلل قوفلا تابثإ ىف لوسرلا بذك ه
 هنأ اًمعاز ىلزتعملا رفكي ىرعشألاو «ئش هلثمك سيل هنأ ىف لوسرلا بذكو هبشم هنأ اًمعاز

 ىلزتعملاو ءهل تافصلاو ةردقلاو ملعلا تابثإ ىفو ىلاعت هللا ةيؤر زاوج ىف لوسرلا بذك

 الو ءديحوتلا ىف لوسرلل بيذكتو ءامدقلل ريفكت تافصلا تايثإ نأ اًمعاز ىرعشألا رفكي

 كل فشكتيف هيف امهتقيقحو قيدصتلاو بيذكتلا دح فرعت نأ الإ ةطرولا هذه نم كيجني

 .اضعب اهضعب ريفكت ىف اهفارس إو قرفلا هذه ولع

 ام هوجوب فارتعالا ةقيقحو «ربخملا ىلإ لب ربخلا ىلإ قرطتي امنإ قيدصتلا ةلوفأت

 لك تبسن امهنع ةلفغلا لجألو بتارم سمخ دوجولل نأ الإ هدوجو نع ُهْنِيَت لوسرلا ربخأ
 فرتعا نمف «ىهبشو ىلقعو ىلايخو ىسحو ىتاذ دوجولا نإف بيذكتلا ىلإ اهفلاخم ةفرف
 ةسمخلا هوجولا هذه نم هجوب هدوجو نع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ربخأ ام دوجوب
 .تاليوأتلا ىف اهلاثم ركذنلو ةسمخلا فانصألا هذه حرشنلف .قالطإلا ىلع بذكمب سيلف

 ذخأي نكلو «لقعلاو سحلا جراخ تباثلا ىقيقحلا دوجولا وهف :ىتاذلا دوجولا امأ
 ناويحلاو ضرألاو تاومسلل' دوجوك اذهو اًكاردإ هذخأ ىمسيف ةروص هنع لقعلاو سحلا

 .هاوس ىنعم دوجولل نورثكألا فرعي ال ىذلا فورعملا وه لب رهاظ وهو تابنلاو
 جراخ هل دوجو ال امت نيعلا نم ةرصابلا ةوقلا ىف لثمتي ام وهف :ىسحلا دوجولا امأو

 هدهاشي امك كلذو «هريغ هكراشي الو «ساحلا هب صتخيو سحلا ىف ًدوجوم نوكيف نيعلا

 ىح هنحب جراخ اهل دوجوأالو ةروص اهل لكستادك ذإ ظقلا نضيرملا «دهاشي انك لب .جئانلا '

 ىف ءايلوألاو ءايبنألل لثمتت دق لب ءهسح نع ةجراخلا تادوجوملا رئاس دهاشي امك اهدهاشيب

 ماهلإلاو ىحولا مهيلإ ىهتنيو «ةكئالملا رهاوجل ةيكاحم ةليمج ةروص ةحصلاو ةظففيلا

 ءامص ة ةدشل كلذو مونلا ىف مهريغ هاقلتي ام ةظقيلا ىف بيغلا رمأ نم نوقلتيف اهتطسارب

 ةالصلا هيلع هنأ امكو ٠(. :ميرما © ايوس ارشب اهل لثمتف ل: ىلاعت لاق امك ؛مهنطاب

 ىف هاري ناكو نيترمالإ هتروص ىف هآر ام نكلو «ًاريثك مالسلا هيلع ليربج ىأر مالسلاو

 مونلا ىف ىنآر نم» :لاق دقو ؛مانملا ىف هلع هللا لوسر ىري امكو اهب لثمتي ةفلتخم روص

 ةضور نم هصخش لاقتنا ىنعمب هتيؤر نوكت الو ««ىب لمي ال ناطيشلا نإف ءانقح ىنآر دقن

 ببسو ءطقف مئانلا سحلا ىف هتروص دوجو ليبس ىلع ىه لب «مئانلا عضوم ىلإ ةنيدملا
 قدصف هب قدصت ال تنك نإف بتكلا ضعب ىف هنحرش دقو .«ليوط هرسو كلذ

 نم اًطخ هارتف ةميقتسم ةكرح ةعرسب هكرحت مث ةطقن هنأك ران نم اًسبق ذخأت كنإف «كنيع

 ىف نادوجوم امهو نادهاشم طخلاو ةرئادلاو ءران نم ةرئاد هارتف ةريدتسم ةكرح هكرحتو ءراث



 تح ىلازقلامامإلا لئاسر ةعومجم حج 7 _ كك سل 0١م مح

 ريصت امنإو «لاح لك ىف ةطقت ىع جراخلا ىف دوجوملا نأل .«كسح نع جراخ ىف ال كسح

 كتدهاشم ىف تياث وهو ةدحاو ةلاح ىف اًدوجوم طخلا نوكي الق ةيقاعتم تاقوأ ىف اًطخ

  ةدحاو ةلاح ىف

 ردقت كنإف كسح نع تياغ اذإ تاسوسحلا هذه ةروص وهق :ىلايخلا دوجولا امأو

 هدهاشت كنأك ىتح كينيع اًضمغم تنك نإو «سرفو ليف ةروص كلاي ىق.عرتخت نأ ىلع

 .جراخلا ىف ال كغامد ىف هتروص لامكب دوجوم وهو
 درجم لقعلا ىقلتيفق ىتعمو ةعيحو حور نحلل نوكيا هت :ىلقعلا دوجولا امآو

 ةسوسحم ةروص اهل نإف ءٌالثم ديئاك جراخ وأ سحوأ لايخت ىق هتروص تبثي نأ نود هانعم

 ديلا ىه شطيلا ىلع ةرفقلاو «.شطبلا ىلع ةردقلا ىهو اهتقيقح وه ىتعم اهلو ةليختمو
 نأ ريغ نم لقعلا هاقلتي اذهو «ءمولعلا هي شقنت ام هتقيقح نكلو ءةروص ملقللو «ةيلقعلا

 .ةيسحلاو ةيلايخلا روصلا نم كلذ ريغو بشخو بصق ةروصي اًنورقم نوكي
 ال ءهتقيقحب الو هتروصب ال اذوجوم ءىشلا سفن نوكي نأ وهف :ىهيشلا دوجولا امأو

 رخآ اًئيش دوجوملا نوكي نكلو :لقعلا ىف الو «ءلايخلا ىف الو سحلا ىق الو ءجراخلا ىف
 ىف هلاثم كل تركذ اذإ اذه مهفتسو «هتافص نم ةفصو ءهصاوخ نم ةصاخ ىف ههبشي

 . ءايشألا دوجو بتارم اذهف .تاليوأتلا

 لصف
 ىلإ جاتحي الف ىتاذلا دوجولا امأ .تاليوأتلا ىف تاجرنلا هذه ةلثمأ نآلا عمسأ

 رابخإك كلذو ءىقيقحلا قلطملا دوجولا وهو ءلوأتي الو رهاظلا ىلع ىرجي ىذلا وهو لاثم

 ذإ لوأتي الو هرهاظ ىلع ىرجي هنإف عيسلا تاومسلاو ىسركلاو شرعلا نع ُهنِكَع لوسرلا
 ىسحلا دوجولا امأو .كردت مل وأ لايخلاو سحلاب تكردأ اهسفنأ ىف ةدوجوم ماسجأ هذه

 :نيلانمب اهنم متقاو «ةريثك تاليوأتلا ىف هتلثمأف

 ٍمَلْمأ شبك ةروص ىف ةَماَيَقلا موي توَلاب ىتؤي» : يع هللا لومر لوق :امهدحأ 5

 «ضرع مدعوأ ضرع توملا نأ ىلع ناهريلا هذنع ماق نم نإف .«رالاو ةّئجلا نيب حبذيف

 كلذ نودهاشي ةمايقلا لهأ نأ ىلع ريخلا لزني رودقم ريغ ليحتسم ضع نسرعلا يلق أَو

 لوصحل اًييس نتوكيو ءجراخلا ىف ال مهسح ىف ادوجوم كلذ نوكيو «توملا هنأ نودقتعيو

 ناهربلا اذه هدنع مقي نمو .هنم سوئيم حوبذملا ذإ كلذ دعي توملا نع سأيلاب نيقيلا

 5-5 ل وكما كا وح

 0 كلذ لمح ريبكلا عسي هل ريغملا نآأو 0 > ماسجألا نأ ل هدذنع ماق



 ع 519 مس كح ىلازقلاماعإلا لئاسرةعومجمم حج

 هنأك ىتح طئاجلا ىف اهتروص سحلل لثمت نكل «طئاجلا ىلإ لقتنت مل ةنجلا سفن نأ

 ةأرم ىف ءامسلا دهاشت امك ءريغص مرج ىق ريبك ئش * لاثم دهاشي نأ عنتمي الو اهدهاشب

 ىرت نأ نيب ةقرفتلا كردت ذإ ةنجلا ةروص ليخت درجمل اًقراقم ًًراصيإ كلذ نوكيو ةريغص

 ليبس ىلع ةآرملا ىف ة ءامسللا ةروص كردتف كيتيع ضمغت نأ نيبو ةآرملا ىف ءامسلا ةروص

 . ليختلا

 ناَتءاب هيلع ىتم نب سنوي ىلإ رظْنَأ وتأك» : هلع هلوق هلاثمف :ىلايخلا دوجولا امأو .
 نع ءابنإ اذه نأ رهاظلاو ء«ن سن ويأَي كيبل :هل لوقي ىلاعت هللاو لابسحلا هبيجتو ىَل ناكينآوطلأ

 دقو لكَ هللا لوسر دوجحو ىلع اًقباس ةلاحلا هذه دوجو تناك َذِإ هلايخ ىف ةروصلا ليثن

 ىتح هسح ىف اذه لثمت ءاضيأ لاقي نأ دعب الو «لاحلا ىف ادوجوم نكي ملف كلذ مدعنا

 ةقيقح نكي مل هنأب رعشي ءرظنأ ىنأك :هلوق نكلو ءروصلا مئاتلا دهاشي امك هدهاشي راص

 لثمتي ام لكف ةلمجلا ىلعو ةروصلا هذه نيع ال لاشملاب ميهمتلا صضرغلاو ءرظنلاك لب رظنلا

 زيمتي ام لقو ةدهاشم كلذ نوكيق راصيإلا لحم ىف لثمتي نأ روصيف لايفخلا لح م ىف
 .ليختلا هيف روصتي اميف ةلهاشملا ةلاحتسا ناهرللاب

 ل اهني عا «ةريثك هتلثمأف يلا و مللاو

 هذه لاثمأ ةَرَشَع ةثجلا نم ىَطَعي راثلا نم جرخي نم رخآ» : هَ 5 :امهدحأ
 توافتلا وهو ةحاسملاو ضرعلاو لوطلاب اهلاثمأ ةرشع هنأ ىلإ ريشي اذه رهاظ نإف «ايئدلا

 «رابخألا رهاوظ هيلع تّلد امك ءامسلا ىق ةنجلا نإ :لوقيف بجعتي دق مث «لايخلاو ىسحلا

 اذه لوأتملا عطقي دقو «تايتدلا نم اًضيأ ءامسلاو ايتدلا لاثمأ ةرشعل ءامسلا عستت فيكف

 هذه ًالثم لاقي امك «ىلايمخ الو ىسح ال ىلقع ىوتعم تافت هيب دارملا لوقيف بجعتلا

 سحلاب ةكردملا اهتحاسم نود كردملا اهانعمو «ةيلاملا حور ىف ىأ سرفلا فاعضأ ةرهوجلا

 . ليختلاو

 دقف . «اًحابص نيعبرأ هديب مآ ةئيط رمح ىلاَعَت هللا نإ" - كج هلوق :ىناثلا لاخلا
 ةسوسحم ةحراج ىه ىلاعت هللا في ةلاحتسا ىلع ناهربلا هفنع ماق نمو ادي ىلاعت هلل تبثأ

 اهتقيقيحو ديلا ىنعم تيثي هنأ ىنعأ .ةيلقع ةيناحور ذي هناحيس هلل تبثي هنإف «ةليختم وأ

 ىلاعت هللاو ءعتميو ىطعيو لعقيو شطب هي ام اهانعمو ديلا حور نإ هرم نود اهحورو

 لاقف لقعلا هللا قلخ ام لوأ» :ماللاو ةالصلا هيلع لاق امك ءهتكتالم ةطساوب عتميو ىطعي

 نوملكتملا هدقتعي امك اضرع لقعلا ثلَدي دارملا نوكي نأ نكمي الو .«عنمأ كيو ىطعأ كب

 ىمسي ةكئالملا نم كلم تاذ نع ةرا ع نوكي لب قولخم لوأ ضرعلا نوكي نأ نكمي ال ذإ

 اًملق ىمسي اميرو «ميلعت ىلإ ةجاح _غ نم هتاذو هرهوجب ءايشألا لقعي ثيح نم ًالقع



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم ال
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 ايحو ةكئالملا رئاسو ءايلوألاو ءايبتألا بولق حاولا يف مولخلا قئاقح هب شقنت هنأ رايتعاب

 كلذ مجري مل نإف .«مّلَقلا ىلاعت هللا قَلَخ ام لوأ نإ» :رخآ ثيدح ىف درو دق هنإف اًماهل

 ةفلتخ م تارابتعاب ةريثك ءامسأ دحاو ئشل نوكي نأ زوجيو ءناثيدحلا ضقانت ملا 1

 نيبو هنيب ةطساو هنوك ىف ىلاعت هللا ىلإ هتبسن رابتعاب اًكلمو هتاذ رابتعاب ًالقع ىمسيف
 ىمسي امك «يحولاو ماهلإلاب مولعلا شقن نم هنم ردصي ام ىلإ هتفاضإ رابتعاب املقو ءقلخلا

 ديدشو «هتردق رابتعاب ةرم اذو ءرارسألا نم عدوأ ام رابتعاب اًئيمأو هتاذ رابتعاب اًحور ليربج

 رابتعاب اعاطمو . هتلزنم برق رابتعاب شرعلا ىذ دنع اًئيكمو ءهتوق لامك رابتعاب ىوقلا
 ايه ال رفح ايو الف كنا لو نوك نكفلر دهر ع عقم نقص وح واعرب ةنوك
 امك اهريغ وأ ةردقلا امإ ىلاعت هلل ةفص نع ةرابع ديلا نأ ىلإ بهذ نم كلذكو اًيلايخو

 .نوملكتملا هيف فلتخا

 ىف درو امم كلذ ريغو ربصلاو حرفلاو قوشلاو بضغلا هلاثمف :ىهبشلا دوجولا امأو

 كفني ال اذهو ىفشتلا ةدارإل بلقلا مد نايلغ هنأ هتقيقح ًالثم بضغلا نإف «ىلاعت هللا قح

 و ىلاخب لإ يكصتملا يكب ير :ةلاظتلا ير ناموا ؛ملأو ناصقن نع

 معلا ع ونفوذ ناني رح فس تول ياه هلل لقوم ناو ايو ايتاذ

 تافصلا نم ةفص ىف نكلو هتاذ ةقيقح ىف بضغلا بسانت ال ةدارإلاو «باقعلا ةدارإك

 .تاليوأتلا تاجرد هذهف .ماليإلا وهو اهنع ردصي راثآلا نم رثأو اهنراقتو

 نيقدصملا يف لصف
 تاجردلا هذه نم ةجرد ىلع عرشلا بحاص لاوقأ نم ًالوق لزن نم لك نأ ملعا

 ىنعم ال هلاق ام نأ معزيو «ىناعملا هذه عيمج ىفني نأ بيذكتلا امنإو «نيقدصملا نم وهف

 رفكلا وه كلذو ايندلا ةحلصم وأ سيبلتلا هلاق اميف هضرغو ضحم بذك وه اغغإو .هل

 هيلإ ريشنس امك ليوأتلا نوناق نومزالي اوماد ام نيلوؤملا رفك مزلي الو «ةقدنزلاو ضحملا

 سانلا دعبأف . هيلإ رطضم وهو الإ مالسإلا لهأ نم قيرف نم امو «ليوأتلاب رفكلا مزلي فيكو
 لعجت نأ اهبرغأو ةقيقحلا نع تاليوأتلا دعبأو «هيلع هللا ةمحر لبنح نب دمحأ ليوأتلا نع

 لئاقو هيلإ رطضم ىلبنحلاو ؛ىهبشلا دوجولاو ىلقعلا دوجولا وه ةراعتسا وأ اًراجم مالكلا

 حرص هللا همحر لبنح نب دمحأ نإ نولوقي دادغبب ةلبانحلا ةمئأ نم تاقثلا تعمس دقف «هب

 : طقف ثيداحأ ةثالث ليوأتب

 .«ضرألا ىف هللا نومي دونمألا رجَحلا» : هلع هلوق :اهدحأ

 .«نمْحرلا عباصأ نم َنْيعَبصأ نيب نمؤملا فلق : هلو هلوق :ىناثلاو



 حاسماو١  حح حس سس سس ع بس ىلازفلامامإلالئاسةعووحم لح

 .«نْمَيلا لبق نم نمحرلا سفن دجأل ىّنإ» : هلي هلوق :ثلاثلاو
 :لوقيف «ةرهاظ ةلاحتسا ىلع هدنع ناهربلا ماق ثيح اذه لوأ فيسك نآلا رظناف

 ىلاعت هللا ىلإ اًبرقت اًضيأ لبسقي دوسألا رجحلاو ءاهبحاص ىلإ اًبيرقت ةداعلا ىف لبقت نميل
 ىمسف هضراوع نم ضراع ىف نكلو .هتاذ تافص ىف الو هتاذ ىف ال نميلا لثم وهف

 رظناف «ليوأتلا دوجو دعبأ وهو ىهبشلا دوجولا هانيمس ىذلا وه دوجولا اذهو .اًنيمي كلذل
 هلل نيعبصألا دوجو هدتنع لاحتسا امل كلذكو .ليوأتلا نع سانلا دعبأ هيلإ رطضا فيك

 ىهو نيعبصألا حور ىلع هلوأتف نيعبصأ هيف دهاشي مل هردص نع شتف نم ذإ 0 ىلاعت

 ناسنإلا بلقو .ءايشألا بلقت رسيتي هب ام عبصألا حور نأ ىنعأ .ةيناحورلا ةيلقعلا عبصألا

 اغإو .امهنع نيعبصألا ىنكف «بولقلا ىلاعت هللا بلقي امهبو «ناطيشلا ةملو كلملا ةمل نيب

 هلاحتسالا هدنع رهظت مل هنأل ةثالثلا ثيداحألا هذه ليوأت ىلع هن لبنح نب دمحأ رصتقا

 ىف كلذ هل رهظل نعمأ ولو ىلقعلاا رظنلا ىف اًعنمت نكي مل هنأل ءردقلا اذه ىف الإ

 ىلإ ازواجت امهثحب ةدايزل ىلزتعملاو ىرعشألاو هلوأتي مل ام هريغو قوف ةهجب صاصتخالا
 مهنإف هللا مهقفو ةيرعشألا ةرخآلا رومأ ىف ةلبانحلا ىلإ سانلا برقأو «ةريثك رهاوظ ليوأت
 - اذه عم مهو تاليوأتلا ىف ًالغوت مهنم دشأ ةلزتعملاو ءاريسي الإ رهاوظلا رثكأ اهيف اوررق

 ىف توملاي ىتؤي هنإ :هلوق نم هانركذ امك رومأ ليوأت ىلإ اًفيأ نورطضي -ةيرعشألا ىنعأ

 نرو نم لوآ ىزحتجألا ناك. «ةنازملاب لامبعألا زو خم: درو امكو ءحلمأ شبك ةروص

 اذهو .لامعألا تاجرد ردقب اًنازوأ اهيف هللا قلخيو لامعألا فئاحَص نزوت :لاقف لامعألا

 ىلع حالطصالاب لدت موقر هيف بتك ماسجأ فئاحصلا نإف ديعبلا ىهبشلا دوجولا ىلإ در

 .لمعلا ىلع حالطصالاب لدي شقن لحم لب لمعلا اًذِإ نوزوملا سيلف «ضارغأ ىه لامعأ

 وهو ءهلمع رادقم دحاو لكل فشكتي هب ببس نع ةيانك هلعجو نازيملا سفن لوأت ىلزتعملاو

 لب «نيليوأتلا دحأ حيحصت ضرغلا سيلو .فئاحصلا نزوب ليوأتلا ىف فسعتلا نع دعبأ

 دحلا زواجي نأ الإ ليوأتلا ىلإ رطضم وهف رهاوظلا ةمزالم ىف غلاب نإو قيرف لك نأ ملعت
 ليحتسيف اًضرع ناك نإو توملاو ءاّفيقحت نيمي دوسألا رجحلا :لوقيف «لهاجتلاو ةوابغلا ىف

 نازيملا ىلإ لقتنتف تمدع دقو ءاضارعأ تناك نإو لامعألاو «بالقنالا قيرطب اشبك لقتنف

 ةقبر نم علخنا دقف لهجلا نم دحلا اذه ىلإ ىهتني نمو .؛لقثلا ىه ضارعأ اهيف نوكبو
 . لقعلا

 ليوادلا ىف لصف
 ىف سمخلا تاجردلا هذه ىلع قرفلا قافتا تملع دقن «ليوأتلا نوناق نآلا عمساف

 فوقوم كلذ زاوج نأ ىلع اًضيأ اوقفتاو «بيذكتلا زيح نم كلذ نم اًئيش نإو «ليوأتلا



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجب يسبب بس بسللع*٠ ١١١ مدح

 تبث اذإ نإف ىتاذلا دوجولا وه لوألا رهاظلاو ءرهاظلا ةلاحتسا ىلع ناهربلا مايق ىلع

 ءرذعت نإف .هدعب ام نمضت تبث نإ هنإف ىسحلا دوجولاف ءرذعت نإف .عمجلا نمضت

 نع لودعلل ةصخر الو ىزاجملا ىهبشلا دوجولاف ءرذعت نإو .ىلقعلا وأ ىلايخلا دوجولاف

 ذإ .نيهاربلا ىلإ قيقحتلا ىلع فالتخالا عجريف ناهربلا ةرورضب الإ اهنود ام ىلإ ةجرد
 .قوف ةهجب ىرابلا صاصتخا ةلاحتسا ىلع ناهرب ال : ىلينحلا لوقي

 هركذ امب ىضري ال دحاو لك نأكو .ةيؤرلا ةلاحتسا ىلع ناهربال :ىرعشألا لوقيو

 هاري نأب همصخ قيرف لك رفكي نأ ىغبني الف ناك ام فيكو .اًعطاق ًاليلد هاري الو مصخلا

 نع لض هنإ ثيح نمف ًالاض امأ .اًعدتبم وأ الاض هيمسي نأ زوجي معن .ناهربلا ىف اًطلاغ

 حيرصتلا حلاصلا فلسلا نم دهعي مل ًالوق عدتبا هنإ ثيح نمف اًعدتبم امأو «هدنع قيرطلا

 ه:ديرصتو «ةعدب ىري ال :لئاقلا لوقف ءىري ىلاعت هللا نأ فلسلا نيب اميف روهشملا ذإ .هب
 ال ذأ ىغينيف «بلقلا ةدهاشم اهانعم ةيؤرلا كلت نأ هدنع رهظ نإ لب «ةعدب ةيؤرلا ليوأتب

 ىلاعت هلل قوفلا تابثإ ىلبنحلا لوقي اذه دنع نكل ءهوركذي مل فلسلا نأل هركذي الو هرهظي

 ًالصفتس الو ملاعلاب ًالصتم سيل ملاعلا قلاخ نأ مهنم دحأ ركذي ملو «فلسلا دنع روهشم

 ةهج ةبسنك هيلإ قوف ةهج ةبسن نأو هنع ةيلاخ تسلا تاهجلا نأو ءاجراخ الو ًالخاد الو
 اذه دنعو .فلسلا نع ةروثأم ريغ ةلاقم ثادحإ نع ةرايع ةعدبلا ذإ عدب لوق اذهف تحت

 .نيماقم انهه نأ كل حضتي

 ءاسأر رهاوظلا رييغت نع فكلار عابّتالا هيف قحلاو .قلخلا ماوع ماقم :امهدحأ

 رجزلاو اًسأر لاؤسلا باب مسحو ةباحصلا هب حرصت مل ليوأتب حيرصتلا عادبإ نع رذحلاو
 رمع نع ىور امك «ةنسلاو باتكلا نم هباشت ام عابتاو «ثحبلاو مالكلا ىف ضوخلا نع

 هنأ هللا همحر كلام نع ىور امكو .ةردلاب هالعف نيتضراعتم نيتيآ نع لئاس لأس هنأ هات

 لاؤسلاو .ةلوهجم ةيفيكلاو «بجا'و هب ناميإلاو ءمولعم ءاوتسالا :لاقف ءاوتسالا نع لثس

 .ةعدذب هنع

 نوكي نأ ىغبتيف «ةيورملا ةروثأملا مهدئاقع تبرطضا نيذلا راظنلا نيب :ىناثلا ماقملا

 مهضعب رفكي نأ ىغبني الو «عطاقلا ناهربلا ةرورضي رهاظلا مهكرتو ءةرورضلا ردقب مهثحب

 نكيلو كردملا لهس اه ًارمأ سيل كلذ نإف ءاناهرب هدقتعي اميف اًطلاغ هاري نأب اًضعب

 مهنكمي مل نازيملا ىف اوقفتي مل اذإ مهنإف ءهب مهلك فرتعي هيلع قفتم نوناق مهنيب ناهربلل

 ال ىتلا ىهو (ميقتسملا ساطسقلا) باتك ىف ةسمخلا نيزاوملا انركذ دقو «نزولاب فالخلا عفر

 ءاعطق نيقيلا كردم اهنأب اهمهف نم لك فرتعي لب ءًالصأ اهمهف دعب اهيف فالخلا روصتي

 «فالتخالا مفرو ءاطغلا فشكو فاصتنالاو فاصنإلا دقع مهيلع لهسي اهل نولصحملاو



 ىف امإو' .هطورش مامت كاردإ نع مهضعب روصقل امإ اًضيأ فالتخالا مهنم ليحتسي ال نكلو

 مامن دعب عجري ىذلاك «نازيملاب نزولا نود عبطلاو ةحيرقلا ضحم ىلإ رظنلا ىف مهعوجر

 نأ دعبي الف ضورعلا ىلع رعش لك ضرع هلاقثتسال قوذلا ىلإ رعشلا ىف ضورعلا ملعت
 ىه ىتلا مولعلا نم نإف .نيهاربلا تامدقم ىه ىتلا مولعلا ىف مهفالتخال امإو .طلني

 رتاوتي دقف رتاوتلاو ةبرجتلا ىف نوفلتخي سانلاو ءاهريغو ةيرتاوتو ةيبيرجت نيهاربلا لوصأ
 اياضق سابتلال امإو .هريغ ءالوتي ال ام ةبرجت ىلوتي دقو «هريغ دنع رتاوتي ال ام دحاو دنع

 امك تايلوألاو تايرورضلاب ةدومحملا ةروهشملا تاملكلا سابتلال امإو .لقعلا اياضقب مهولا

 اهوققحو :نيزاوملا كلت اولصح اذإ ةلمجلاب نكلو «(رظنلا كحم) باتك ىف كلذ انلصف

 .رسي ىلع طلغلا عقوم ىلع دانعلا كرت دنع فوقولا مهنكمأ

 نونظلا تابلغب ليوأتلا ىف لصف
 نأ ىغبني الو عطاق ناهرب ريغ نم نونظلا تابلغب ليوأتلا ىلإ ردابي نم سانلا نم

 لوصأب قلعتي ال رمأ ىف هليوأت ناك نإف «هيف رظني لب ماقم لك ىف هرفك ىلإ اًمضيأ ردابي
 مالسلا هيلع ليلخلا ةيؤرب دارملا نإ ةيفوصلا ضعب لوقك كلذو ءهرفكن الف اهتامعمو دئاقعلا

 ةيكلم ةينارون رهاوج ىه لب ءاهرهاظ ريغ ىبر اذه هلوقو ءسمشلاو رمقلاو بكوكلا
 ةبسنك توافتلا ىف اهنيب ام ةيسنو .لامكلا ىف تاجرد اهلو ةيسح ال ةيلقع اهتينارونو
 ىف دقتعي نأ نم لجأ مالسلا هيلع ليلخلا نأب هيلع لدتسيو «ءسمشلاو رمقلاو بكاوكلا

 ولو ءاّهلإ هذختي ناكأ لفأي مل ول هنأ ىرتفأ .هلوفأ دهاشي نأ ىلإ جاتحي ىتح هلإ هنأ مسج

 نوكي نأ نكمي فيك هنأب لدتساو ءاردقم اًمسج هنوك ثيح نم ةيهلإلا ةلاحتسا فرعي مل

 لاق ىلاعت هللا نأب لدتساو :ىري ام لوأ ىهو رهظألا ىه سمشلاو بكوكلا هآر ام لوأ

 اذه ىكح مث 67٠. :ماعنالا) 4 ضرألاو تاومّسلا توُكَلَم ميهاربإ يرن كلذكو 8:الوأ
 تسيلو ةيئنظ تالالد هذهو هل توكلملا فشك دعب كلذ مهوتي نأ نكمب فيكف لوقلا

 . نيهارب

 نأ دعي الز كلذ.هل رجا اًيبص“ ناك ةهنإ لبق دقخ كقللذ نم لجأ وغةهلوق اَمأ
 نوكت نأ دعبي الو: ترق ىلع هزواجتي مث «رطاخلا اذه لكم هابصا ىف اين نوكيم خم رطخنب
 . ةيمسجلاو ريدقتلا ةلدأ نم رهظأ هدنع ثودح ىلع لوفألا ةلالد

 جرخ امنإو راغ ىف هابص ىف اًسوبحم ناك هنأ ىور دقف ًالوأ بكوكلا ةيؤر امأو

 لكلاب

 روجبف © ضرألاو تاومَسلا توكلم ميهاربإ يرن كلذكو ل :ًالّوأ ىلاعت هلوق مأو



 -- ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تسسيبسلللللللل (١ دج

 اهنظي نونظ اهلاثمأو هذهف .هتيادب ركذ ىلإ عجر مث هتياهن لاح ركذ دق ىلاعت هللا نوكي نأ

 اصعلا اولوأت دقو .مهليوأت سنج اذهف .هطرشو ناهرسبلا ةقيقح فرعي ال نم نيهارب

 « كنيمي يف ام قلأو» هر .[1؟ :هللا 6 كيلعن علخاف ل: ىلاعت هلوق ىف نيلعنلاو

 ىرجم ىرجت داقتعالا وصار تالا يكل نوكبألا هذه لثم ىف نظلا لعلو .[194 :هط]

 ىلإ ىدؤي بابلا اذه حتف ناك نإ معن .عدبي الو هيف رفكي الف داقتعالا لويصا تك ةاعيبلا

 برقيو .هركذ فلسا نع رثؤي مل ام لك ىف هبحاص ةصاخ هب عدبيف ماوعلا بولق شيوشت
 نأ ملعي لقاع نع ريثك قلخ ولخي فيك ذإ لوؤم ىرماسلا لجع نأ ةنطابلا ضعب لوق هنم
 هيلإ سانلا نم ىهتنت نأ ليحتسي ال ذإ نظ اًضيأ اذهو ؟اًهلإ نوكيال بهذلا نم ذخنملا

 .اًئيقي ثروي ال اًردان هنوكو .مانصألا ةدبعك

 ريغب فاطلا ريفر رم نفك تيك !ة بلو ةناققلا لوما هللا ادهن درع قادت اع انأو

 ماهوأو نونظب ةرخآلا ىف ةيسحلا تابوقعلا ركنيو داسجألا رشح ركني ىذلاك ءعطاق ناهرب

 در ةلاحتسا ىلع ناهرب ال ذإ 0 هريفكت بجيف .عطاق ناهرب ريغ نم تاداعبتساو

 وهو هب قّلعت نم لك ريفكت بجبف نيدلا ىف ررضلا مظع كلذ ركذو ؛داسجألا ىلإ حاورألا
 ءهسقن الإ ملعي ال ىلاعت هللا نإ مهنم لاق نم ريفكت بجي كلذكو .ةفسالفلا رثكأ بهذم

 كلذ نأل اهملعي الف صاخشألاب ةقلعتملا ةيئزحلا رومألا امأف متادلللا الإ ملعي ال وأ

 ةلدأ ذإ ليوأتلا ىف اهانركذ ىتلا تاجردلا ليبق نم سيلو ءاّعطق هني لوسرلل بيذكت

 ام لك ليصفتب ىلاعت هللا ملع قلعت ميهفتو داسجألا رشح ميهفت ىلع رابجألاو نآرقلا

 نم سيل اذه نأب نوفرتعم مهو 3 ليوأتلا لبقي ال ادح زواجم صاخ ألا ىلع ىرجي

 مهلوقع روصقل داسجألا رشح اودقتعي نأ ىف قلخلا حالص ناك امل :اولاق نكلو «ليوأتلا

 مهيلع ىرجي امب ملاع ىلاعت هللا نأ اودقتعي نأ ىف مهحالص ناكو ىلقعلا داعملا مهف نع

 سيلو كلذ مهمهفعي نأ لوسرلل زاج .مهبولق ىف ةبهرو ةبغر كلذ ثرويل مهيلع بيقرو

 اعطق لطاب لوقلا اذهو .هلاق امك نكي مل نإو هحالص هيف ام لاقف «هريغ حلصأ نم بذاكب

 نع ةوبنلا بصنم لالجإ بجيو :بذكي مل هنأ ىف ارذع بلط مث «بيذكتلاب حيرصت هنأل
 تاجرد لوأ هذهو «بذكلا نع ةحودنم هب قلخلا حالصإو قدصلا ىفف ةليذرلا هذه

 نم مهجاهنم برقي ةلزتعملا نإف «ةقلطملا ةقدنزلا نيبو لازتعالا نيب ةبتر ىهو .ةقدنزلا
 لوسرلا ىلع بذكلا زوجي ال ىلزتعملا نأ وهو دحاولا رمألا اذه ىف الإ ةفسالفلا جهانم
 ال ىفسلفلاو ءهفالخن ناهربلاب هل رهظ امهم رهاظلا لوؤي لب .رذعلا اذه لثمب مالسلا هيلع

 .دعب ىلع وأ برق ىلع ليوأتلا لبقي ام ىلع رهاظلل هتزواجم ىلع رصتقي
 ملاعلل عناصلا ركنتو ءايسحو اًيلقع داعملا لصأ ركنت نأ وهف «ةقلطملا ةقدنزلا اًمأو

 ماروك



 حا 1700 تس ب سس ىملازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تح

 ىغن عم عناصلا تابثإو ةيسحلا تاذللاو مالآلا ىفن عم ىلقع عونب داعملا تابثإ امأ

 مكلاو ىلا وما اا قدصي فارتعا عونب ةديقم ةقدنز ىهف مولعلا 0

 نيعبسو اًعضب ىتمأ قرتفتسا ٠ ممابلاو ةزايعلا, لع ارح ةودارلا ف ءالؤه نأ . هللا دنع

 رهاظو تاياورلا ضعب ىف ثيدحلا ظفل اذه .«ةقرف ّىعَو ةقدالا لإ ةّنجلا ىف مهلك ةَقرف

 فرتعي مل نمو .«ىتمأ قرَتفَتسا : لاق ذإ ؛هتَمَأ نم ةقدانزلا هب دارأ هنأ ىلع لدي ثيدحلا

 ذِإ ةتؤيش نيف رجم ارسل ماعلا لصأو داعملا لصأ نوركني نيذلاو دما ا تلا نك

 الو عناص ريغ نم هسفنب اذوجوم كلذك لزي مل ملاعلا نأو «ضحم مدع توملا نأ نومعزي

 ءةمألا ىلإ مهتبسن نكمي الف سيبلتلا ىلإ ءايبنألا نوبسنيو .رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي

 .هانركذ ام الإ ةمألا هذه ةقدنزل ىنعم ال اًَذِإف

 ةملطملا هقدنزلا نابي ىف لصف
 تاالاقملا لك ركذ ىلإ رقتفي ًاليصفت ىعدتسي هب رفكي ال امو هب رفكي ام حرش نأ ملعا

 ال كلذو ؛هليوأت هجوو رهاظلا نع هدعب هجوو هليلدو ءدسحاو لك ةهبش ركذو .بهاذملاو

 م ا نآلا علقاف 0 كلذ 00 ل ا الو تادلجم يوم

 وأ رذعب ُهِيَع خلع هللا لوسر ماع و ف ردم 12120111

 .هيف رطخ ال توكسلاو رطخ هيف ريكفتلا نإف ءرذع ريغ
 مسقو «دعاوقلا لوصأب قلعتي مسق :نامسق تايرظنلا نأ ملعت نأ وهف :نوناقلا امأو

 ورواد امو رخآلا مويلابو هلوسربو هللاب ناميإلا : ثالث ناميإلا لوصأو . عورفلاب قلعتي

 نم ملع اًينيد ًالصأ ركني نأ ىهو ةدحاو ةلأسم ىف الإ ًالصأ عورفلا ىف ريفكت ال هنأ ملعاو

 أطخلاك عيدبت اهضعب ىفو تايهقفلا ىف امك ةئطخت اهضعب ىف نكل ءرتاوتلاب هي لوسرلا
 : ةبافجسلا لاوماو ةفامالاب قلما

 هنم ئش بجوي ال اهب قلعتي امو اهطورشو اهنيعتو ةمامإلا لصأ ىف أطخلا نأ ملعاو

 موق ىلإ تفتليالو هريفكت مزليالو ةمامإلا بوجو لصأ ناسيك نبا ركنأ دقف .ًاريفكت

 ىلإ الو ءهلوسربو هللاب ناميإلاب اًنورقم مامإلاب ناميإلا نولعجيو ةمامإلا رمأ نومظعي
 نم دحاو ىف سيل ذإ فارسإ كلذ لكف ةمامإلا ىف مهبهذم درجمب مهل نيرفكملا مهموصخ

 ىف ناك نإو ريكفتلا بجو بيذكتلا دجو امهمو «ًالصأ هَ لوسرلل بيذكت نيلوقلا
 اذهف اهجحب ىلاعت هللا رمأ ىتلا ةبعكلا سيل ةكمب ىذلا تيبلا :ًالثم لئاق لاق ولف .عورفلا

 تيبلا كلذل لوسرلا ةداهش ركتأ ولو .هفالخ هلي هللا لوسر نع ارتاوت تبث دق اذإ ءرفك



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حب /لطج سسسسلللللع 770 دج

 دهع بيرق نوكي نأ الإ هراكنإ ىف دناعم هنأ اًعطق ملعي لب «هراكنإ هعفني مل ةبعكلا هنأب

 لزن دقو «؛ةشحافلا ىلإ هني ةشئاع بسن نم كلذكو «كلذ هدنع رتاوتي ملو «مالسإلاب

 «رتاوتلا راكنإ وأ لوسرلا بيذكتب الإ نكمي ال هلاثمأو اذه نآل رفاك وهف اهتءاربب نآرقلا

 داحآلا رابخأب تبث ام ركنأ ول معن .هيلقب هلهجي نأ هنكميالو هناسلب ناسنإلا هركني رتاوتلاو

 ةجح عامجإلا نوك ةفرعم نأل رظن هيف اذهف ةعامجألاب كيف ام وا ولو نقكلا ةيةيازلي الف
 ةجح عامجإلا نوك ماظنلا ركنأو .هقفلا لوصأ ملعل نولصحملا هفرعي ضومغ هيف ةعطاق
 .عورفلا مكح اذهف هيف فلتخم ةجح عامجإلا نوك راصف ًالصأ

 روصتي ملو «هلقن رتاوتو هسفن ىف ليوأتلا لمتحي مل ام لكو :ةثالثلا لوصألا امأو

 داسجألا رشح نم هانركذ ام هلاثمو .ضحم بيذكت هتفلاخمف هفالخ ىلع ناهرب موقي نأ

 ولو ليوأتلا لامتحا هيلإ قرطتي امو رومألا ليصافتب ىلاعت هللا ملع ةطاحإو رانلاو ةئجلاو
 ىف ناك نإ نكلو «هب لوقلا بجو اًعطاق ناك نإف ناهربلا ىلإ هيف رظنيف «ديعبلا زاجملاب

 ديفي نكل اًنيعطق ناهربلا نكي مل نإو ةعدب هراهظإف مهمهف روصقل ررض ماوعلا عم هراهظإ
 . ىلاعت هللا نع ةيؤرلا ىلزتعملا ىفنك نيدلا ىف هررض ملعي ال كلذ عم ناكو ءاّبلاغ اًنظ

 . رفكب سيلو ةعدب هذهف

 ال نأ لمتحيو رفكي نأ لمتحيف رظنلاو داهتجالا لحم ىف عقيف ررض هل رهظي ام امأو

 هللا نيبو هنيب ةلاح غلب دق هنأ فوصتلا ىعدي نم ضعب هيعدي ام كلذ سنج نمو .رفكي

 ال نمم اذهف .ناطلسلا لام لكأو ىصاعملاو ةرمخلا برش هل لحو ةالصلا هنع تطقسأ ىلاعت

 نم لضفأ اذه لثم لتقو ءرظن رانلا ىف هدولخب مكحلا ىف ناك نإو هلتق بوجو ىف كش

 قوف اذه ررضو دسني ال ةحابإلا نم باب هب حتفنيو مظعأ نيدلا ىف هررض ذإ رفاك ةئام لتق

 مدهي هنإف اذه امأو .هرفك روهظل هيلإ ءاغصإلا نع منمي هنإف اًقلطم ةحابإلاب لوقي نم ررض

 مومع صصخ ذإ مومع صيصخت الإ هيف بكتري مل هنأ معزيو «عرشلا نم عرشلا
 ىصاعملا فراقيو سبالي هنأ معزي امبرو «نيدلا ىف هتجرد لثم هل سيل نمب تافيلكتلا

 هب لحنيو ةلاح لثم قساف لك ىعدي نأ ىلإ اذه ىعادتيو .هنع ئرب هتطابب وهو هرهاظب
 لب ؛ماقم لك ىف اًعطق كردي نأ ىغبني هيفنو ريفكتلا نأ نظي نأ ىغبني الو .نيدلا ماصع

 هذخأمف .رانلا ىف دولخلاب مكتحلاو مدلا كفسو لاملا ةحابإ ىلإ عجري ىعرش مكح ريفكتلا

 امهمو .هيف ددرتي ةراتو «بلاغ نظب ةراتو نيقيب كردي ةراتف «ةيعرشلا ماكحأللا رئاس ذخأمك

 نم عابط ىلع بلغت امنإ ريفكتلا ىلإ :ردابملاو «ىلوأ ريفكتلا نع هيف فوقولاف ددرت لصح

 اًنصن فلاخي دق فلاخملا نأ وهو ىرخأ ةدعاق ىلع هيبنتلا نم ّدب الو «لهجلا مهيلع بلغي

 الو دعب ىلع ال ناسللا ىف ًالصأ هل حادقنا ال هليوأت ركذ نكلو «لوؤم هنأ معزيو ًارتاوتم



 دع 1717/  حتصب سب  سسس بسسسيسس  ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم بح

 مالك ىف:هتيأر ام :هلاثم .لوؤم هنأ معزي ناك نإو بذكم هيحاصو .رفك كلذف «برق ىلع

 ىطعي هنأ ىنعمب ملاعو .اهقلخيو ةدحولا ىطعي هنأ ىنعمب دحاو ىلاعت هللا نأ ةينطابلا ضعب

 هسفن ىف ادحاو نوكي نأ امإو ءهريغ دجوي هنأ ىنعمب دوجومو .ءهقلخيو هريبغل ملعلا
 داحتا ىلع ةدحولا لمح نأل حارص رفك اذهو .الف هفاصتا ىنعم ىلع اًلاعو اذوجومو

 ةدحولا قلامخ ناك ولو .«ًالصأ برعلا ةغل هلمتحت الو ءىش ىف ليوأتمملا نم سيل ةدحولا

 تالاقملا هذه ةلثمأت .اًنضيأ دادعألا قلخ هنأل اًعبرأو اًنالث ىمسل ةدحولا هقلخل اًدحاو ىمسب

 .تاليوأتلاب اهنع ربع تابيذكت

 ريفكتلا ىفرظنلا لصف
 :رومأب قلعتي ريفكتلا ىف رظنلا نأ تاريفكتلا هذه نم تمهف دق
 نإف ؟ال مأ ليوأتلا لمتحي له هرهاظ نع هب لدع ىذلا ىعرشلا صنلا نأ :اهدحأ

 نيهلاب سيل ليوأتلا لبقي ال امو «ليوأتلا لبقي ام ةفرعمو ؟ديعب مأ بيرق وه لهف لمتحا

 ىف برعلا ةداعب مث ءاهلوصأب فراعلا ةغللا ملع ىف قذاحلا رهاملا الإ هب لقتسي ال لب

 .لاثمألا بورض ىف اهجاهنمو اهتازوجتو اهتاراعتسا ىف لامعتسالا

 ارتاوت تبث نإف ءدرجملا عامجإلاب وأ اًداحآ وأ ارتاوت تبث هنأ كورتملا صنلا ىف :ىناثلا

 كشلا نكمي ال ام رتاوتلا دحو ءارتاوت ضيفتسملا نظي امبر ذإ ؟ال مأ رتاوتلا طرش ىلع وهف

 اهلك راصعألا ىف رتاوتم هنأو ءاهريغو ةروهشملا دالبلا دوجوو ءايبنألا دوجوب ملعلاك هيف

 نم رصع ىف رتاوتلا ددع صقن دق نوكي نأ روصتي لهف «ةوبنلا نامز ىلإ رصع دعب ارصع

 ضمغيف نآرقلا ريغ ىف امأ «نآرقلا ىف امك كلذ لمتحي ال نأ رتاوتلا طرشو ؟راصعألا

 ةيضاملا نورقلا لاوحأو خيراوتلا بتك نع نوشحابلا الإ هكاردإب لبقتسي الو اذج كلذ كردم
 ىف رتاوتلا ددع دجوي دق ذإ .تاللاقملا لقن ىف مهضارغأو لاجرلا لاوحأو ثيداحألا بتكو

 قفاوتلا ىف ةطبار ريثكلا عيمجلل نوكي نأ روصتي ناك ذإ ملعلا هب لصحي الو رصع لك

 ىلع صنلا نوعدي ضفاورلا ىرت كلذلو «بهاذملا تابرأ نيب بصعتلا عوقو دعب اميسال

 ةريثك ءايشأ ىف مهموصخ دنع رتاوتو «مهدنع هرتاوتل ةمامإلا ىف «هتلف بلاط ىبأ نب ىلع
 .اهعابتاو مهييذاكأ ةماقإ ىلع ضفاورلا قفاوت ةدشل مهدنع رتاوت ام فالخ

 لهأ عمتجي نأ هطرش ذإ ءايشألا ضمغأ نم كلذ كردف عامجإلا ىلإ دنتسي ام امأو

 هيلع اورمتسي مث «حيرص ظفلب اًقاَمّتا دحاو رمأ ىلع اوقفتيف ءدحاو ديعص ىف دقعلاو لحلا

 ذخأيف ضرألا راطقأ ىف مامإ مهبتاكي وأ ءموق دنع رصعلا ضارقنا مامت ىلإو موق دنع ةرم

 فالخلاو هنع عوجرلا عنتمي ىتح اًحيرص اًقافتا مهلاوقأ قفتت ثيحب دحاو مامز ىف مهيواتف
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 كلذ ىف زاج اذإ لاق نم سانلا نم هنأل ؟رفكي له هدعب فلاخ نم نأ ىف رظنلا مث دعب

 دعب عجري نأ مهنم دحاو ىلع عنتمي الو قافتا ىلع مهقفاوت لمحيف اوفلتخي نأ تقولا

 . اًضيأ ضماغ اذهو كلذ

 ذإ ؟عامجإلا هغلب له وأ ءربخلا هدنع رتاوت له لاقملا بحاص نأ ىف رظنلا :ثلاثلا

 عضاوم نع زيمتم هدنع عامجإلا عضوم الو «ةرتاوتم هدنع رومألا نوكتال دلوي نم لك
 ىف ةفّئصملا بتكلا ةعلاطم نم كلذ فرعي امنإو ءاًئيشف اًئيش كلذ كردي امنإو .فالخلا

 ذإ نيفينصت الو فينصت ةعلاطمب كلذ ىف ملعلا لصحي ال مث .فلسلل عامجإلاو قالتخالا

 لئاسم ىف اًباتك هللا همحر ىسرافلا ركب وبأ فتص دقو .هب عامجإلا رتاوت لصحي ال

 ملو عامجإلا فلاخ نم اًذإف «لئاسملا ضعب ىف فلوخو هنم ريثك هيلع ركنأو عامجإلا

 ةفرعمب لالقتسالاو .هريفكت نكمي الف بذكمب سيلو ئطخم لهاج وهف دعب هدنع تبثي

 .ريسيب سيل اذه ىف قيقحتلا
 ؟ال مأ ناهربلا طئارش ىلع وهأ رهاظلا ةفلاخم ىلع هل ثعابلا هليلد ىف رظنلا :عبارلا

 ساطسقلا) باتك ىف انركذ امو «تادلجم ىف الإ اهحرش نكمي ال ناهربلا طرش ةفرعمو

 طورش صق نع نامزلا ءاهقف رثكأ ةحيرق لكتو هنم جذومنأ (رظنلا كحم) باتكو ؛(ميقتسملا

 ليوأتلا ىف صخر اًعطاق ناك اذإ ناهربلا نإف كلذ ةفرعم نم دبالو «ءافيتسالا ىلع ناهربلا

 .مهفلا ىلإ قباس بيرق ليوأت ىف الإ صخري مل اًعطاق نكي مل اذإف .اًديعب ناك نإو
 ال ام نإف ؟ال مأ نيدلا ىف اهررض مظعي له ةلاقملا كلت ركذ نأ ىف رظنلا :سماخلا

 ةيمامإلا لوقك نالطبلا رهاظو اًعينش لوقلا ناك نإو لهسأ هيف رمألاف نيدلا ىف هررض مظعي

 نالطيلا رهاظ بذاك لوق هنإف .هجورخ رظتني هنإف بادرس ىف فتخم مامإلا نأ ةرظتنملا

 جرخي ذإ كلذل دقتعملا قمحألا ىلع ررضلا امنإ نيدلا ىلع هيف ررض ال نكلو ءادج عينش
 دوصقملاو .لاثم اذهو ءاّنساخ هتيب ىلإ عجريف لخدي ىتح مامإلا لابقتسال هدلب نم موي لك

 ريفكتلا ىف رظنلا نأ تمهف اذإف .نالطبلا رهاظ ناك نإو نايذه لكب رفكي نأ ىغبني ال هنأ

 ريفكت ىلإ ردابملا نأ تملع نوزربملا اهداحآب لقتسي ال ىتلا تاماقملا هذه عيمج ىلع فوقوم

 بطخلا اذهب هقفلا درجمب هيقفلا لقتسي فيكو «فزاجم لهاج هريغوأ ىرعشألا فلاخي نم
 هتعاضب ىذلا هيقفلا تيأر اذإف «مولعلا هذه فداصي هقفلا عابرأ نم عبر ىأ ىفو ميظعلا

 نإف «كناسلو كبلق هب لغشت الو هنع ضرعأف ليلضتلاو ريفكتلا ىف ضوخي هقفلا درجم
 ولو سانلا نيب فالخلا رثك هلجألو لاهجلا هنع ربصي ال عبطلا ىف ةزيرغ مولعلاب ىدحتلا

 . قلخلا نيب فالخلا لقل ىرديال نم ىديألا نم ثكني
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 نيملسملاماوع مكح ىف لصف
 نم نأ اومعزو نيملسملا ماوع اورفك نيملكتملا نم ةفئاط اًفارسإو اولع سانلا دشأ نم

 ءالؤهف ءرفاك وهف اهانررح ىتلا انتلدأب ةيعرشلا دئاقعلا فرعي ملو انتفرعم مالكلا فرعي ال

 نم ةريسي ةمذرش ىلع اًمقفو ةنجلا اولعجو ءًالوأ هدابع ىلع ةعساولا »هللا ةمحر اوقيض

 رصعو ُهتلَع هللا لوسر رصع ىف مهل رهظ اذإ ءاِّيناث ةنسلا نم رتاوت ام اولهج مث نيملكتملا

 ملو نئثولا ةدابعب نيلوغشم اوناك برعلا فالجأ نم فئاوط مالسإب مهمكح مكي ةباحصلا

 ةلدألاو مالكلا ناميإلا كردم نأ نظ نمو هومهفي مل هب اولغتشا ولو «ليلدلا ملعب اولغتشي

 هديبع بولق ىف هللا هفذقي رون ناميإلا لب «عادبإلا دح عدبأ دقف ةبترملا تاميسقتلاو ةدرجملا

 ىف ايؤر ببسب ةراتو ءاهنع ريبعتلا هنكمي ال نطابلا نم ةنيبب ةرات .هدنع نم ةيدهو ةيطع

 ةراتو «هتسلاجمو هتبحص دنع هيلإ هرون ةيارسو نيدتم لجر لاح ةدهاشمب ةراتو «مانملا

 هتعلط ىلع هرصب عقو املف ءاركنم هب ادحاج َهُكيَيىبنلا ىلإ ىبارعأ ءاج دقف .لاح ةنيرقب

 .باذك هجوب اذه ام هللاو :لاق «ةوبنلا راونأ اهنم ًالألتي اهآرف ةماركو اًفرش هللا اهداز ةيهبلا

 هللا كدشنأ :لاقو مال ةالصلا هيلع هيلإ رخآ ءاجو « ءملسأف ماسة صرع هلأسو

 ءملسأو هنيميب هقدصف .«ايبن ىنثعب هللا شاو ىإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟اًيبن كئعب هللا
 ودبي ناك لب ءةلدألا ميلعتو مالكلاب مهنم دحاو لغشي ملو ىصحي نأ نم رثكأ هلاثمأو اذهو

 كلت ةدهاشمب اًقارشإ دادزت لازتال مث ءاضييب ةعمل مهبولق ىف نئارقلا هذه لثمب ناميإلا رون

 وأ هع هللا لوسر نع لقن ىته ىرعش تيلف «بولقلا ةيفصتو نآرقلا ةوالتو ةميظعلا لاوحألا

 ولخي ال هنأ ثداح ملاعلا نأ ىلع ليلدلا هل هلوقو ملسأ ىبارعأ راضحإ شن ةباحصلا نع

 ةرداش نداقو ينعي ملا لات هن قرر كدا دارا نع وتاكل 'انوتووفا مالا وف
 .نيملكتملا موسر نم كلذ ريغ ىلإ ؛هريغ ىه الو وه ىه ال تاذلا نع ةدئاز

 ال ناك لب « ظافلألا ىنعم هانعم ام اضيأ رجي ملو ءظافلألا هذه ربت مل لوقأ تسلو

 نم ةعامجو «فويسلا لالظ تحت نوملسي فالجأللا نم ةعامج نع الإ ةمحلم فشكنت

 ةملكب اوقطن اذإ اوئاكو .برقلا ىلع وأ نامزلا لوط دعي اًدحاو اًدحاو نوملسي ىراسألا

 تمل ءمعن ءاهريغو ملخلا ةياعر نم مهتعانص ىلإ اودرو ةاكزلاو ةالصلا اوملع ةداهشلا

 نكلو «سانلا ضعب قح ىف ناميإلا بابسأ دحأ نيملكتملا ةّلدأ ركذ نوكي نأ زوجي هنأ ركنأ

 امك ظعولا ضرعم ىف ىراجلا مالكلا عفنألا لب ءردان اًنفيأ وهو هيلع روصقمب كلذ سيل

 نأب نيعمتسملا سوفن رعشي هنإف نيملكتملا مسر ىلع ررحملا مالكلا امأف .نآرقلا هيلع لمتشي
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 خوسرل اًيبس كلذ نوكي امّيرو هسقن ىق اًنقح هنوكل ال ىماعلا هنع زجعيل لدج ةعئص هيف
 دحاو نع فشكتي ءاهقفلل الو نيملكتملل ةرظاتم سلجم ىرت ال كلذلو ءهيلق ىف دانعلا

 الو ةقينح ىبأ بهذم ىلإ ىعقاشلا بهذم نع الو ءهريغ ىلإ ةعدب وأ لازتعالا نم لقتنا

 رجت مل كلذلو «فيسلاب لاتقلا ىف ىتح رخآ بايسأب تالاقتنالا هذه ىرجتو . سكعلا ىلع
 لتشيو مالكلا ف نفك نم ىلع قوعلا ودك لب« تالدجلا قهر ةوستلا فلخلا ةنذاع
 مارح مالكلا ىف ضوخلا نأي انحرص بناجلا ةيقارمو ةنهادملا انكرت اذإو «لاؤلاو ثحبلاب

 :نيصخش دحأل الإ هيف ةفآلا ةرثكل

 نع ىلقن ريخي الو ىظعو بور مالكي هيلق نع لوزت تسيل ةهبش هل تعقو :لجر

 «ءهضرم ىف هل ءاودو هتهبش اًعفار ىمالكلا بترملا لوقلا نوكي نأ زوجيف هللا لوسر

 نأ كشوي هنإف ضرملا كلذ هب سيل ىذلا حيحصلا عمس هنع سرحيو كلذ هعم لمعت سيف

 . حيحصلا مورجملا هداقتعا نع هلزتتتو هضرمت ةهبش هل ريثيو ًالاكشإ هسفن ىف كرحي

 ديري «نيقيلا راونأب ناميإلا تباث نيدلا ىف مدقلا خسار لقعلا لماك صخش :ىناثلا

 غبت اذإ اعدتبم اهب محقيلو ءةهيش هل تعقو اذإ اضيرم اهب ىواديل ةعنصلا هذه لصحي نأ
 صضورف نم ناك مّرعلا اذهي كلذ ملعتف فءاوغا عدتبم دصق اذإ هلقتعم هي سرحيلو

 مل اذإ ءنيع ضرف لكشملا قح- ىف ةهبشلا أرديو كشلا هب ليزي ام رفق ملعتو «تاياقكلا
 هب ءاج ام دقتعا نم لك نأ حيرصلا قحلاو .هاوس رخآ قيرطب موزجملا هداقتعا ةداعإ نكمي

 فرعي مل نإو نمّوم وهف امّرِج اًداقت عا نآرقلا هيلع لمتشاو ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ةهبش لكب لوازتلا ىلع فرشم ادج فيعض ىمالكلا ليلدلا نم دافتسملا ناعإلا لب «هتلدأ

 دعب لصاحلا وأ عاملا رتاوتب ابصلا ىف مهبولق ىق لصاخلا ماوعلا ناَعِإ خسارلا ناميإلا لب

 تدامت نم نإف ءركذلاو ةدايعلا هموزلب هلكأت ماتو اهنع ريبعتلا نكميال لاوحأ نئارقب غولبلا

 اًمئاد ىلاعت هللا ركذ ةمزالمو ايندلا تاروذك نع نطابلا ريهطتو ىوقتلا ةقيقح ىلإ ةدابعلا هب

 «ةدهاشملاو ةتياعملاك هدتع ادياقت اهذحأآ دق ناك ىتلا رومألا تراصو ةفرعملا راونأ هل تلجت

 روني ردصلا حارشتاو تاداقتعالا ةدقع لالحتا دعب الإ لصحت ال ىتلا ةفرعملا ةقيقح كلذو

 لكس امك -[7 ' :رمزلال هير نم رون لع وهف مالسإلل ةردص هللا حرش نمفأ ىلاعت هللا

 امو ليقف «٠ مْزملا بلَق ىف ذي رون» :لاقف ردصلا حرش ىنعم نع هع هلل لوسر
 ملكتملا نأ 0 اذهب .دوُللا راد ىلإ ةباتإلاو رورغلا راد نع ىفاجتلا» :لاق ؟هتمالع

 زؤزعلا راد عع قفاحتل اهكرمأ اولو ةفرعلا ةققح كرقم ريع اهنلغ كلاهلا اندلا ىلع لعملا
 . اًعطق
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 رانلا ثعب ىف لصف
 هللا تاولض عراشلاو . ةيعرشلا صوصتلل بيذكتلا نم ريفكتلا ذخأت تنأ لوقت كّلعل

 ىلاعت هللا لوقي" : مولعلا ملغ لاق ذإ ولكل نود قلك ىلع هعحرلا ىف ىذلااو ره هنا

 ؟مك نم براي :لوقيف .راتلا ثْعَب كتيرخ نم ثعبا مدآ ا :ةمايقلا موي مالسلا هيلع مدآل

 ىتمأ قرتفتس» :مالسلاو ةالصلا هيلع لأقو .«نيعستو ةعستو ةئامعست فلأ لك نم :لوقيق

 . «مدحاو اهنم ةيجانلا «ةقرف نيعبسو فيَ "

 لب نودلخم رافك مهنأ هب ىنعملا سيل نكلو .حيحص لوألا ثيدحلا نأ :باوجلا

 ىصاعملا نم موصعملاو «مهيصاعم ردقب اهيف نوكرتيو 0 نوضرعيو رانلا نولخدي مهنإ

 الا ميرما 4 اهدراو الإ مكنم نإو :ىلاعت لاق كلذكو ءادحاو آلإ فلألا ىف نوكيال

 ةعافشلاب متهج قيرط نع اوقرصي نأ زوجيو هيونذي رانلا بجوتسا نمع ةرابع رانلا ثعب مث
 ىهو ءىلاعت هللا ةمحر ةعس ىلع ةلادلا ةريثكلا رايخآلا هل دهشتو ءرابخألا هب تدرو امك

 . ىصختم نأ نم رثكأ

 اذإف هتيغتباف ةليل تاذ َهّتِكَع ىبتلا تدقف :تلاق اهنأ ءاهتَم ةشئاع نع ىور ام اهنمف

 نم ميهم» : لاق ءهتالص ىيضق املف ةثالث اراونأ هسأر ىلع تيأرف «ىلصي هيرشم ىف وه

 لوسراي معن :تلق «؟دّضلتلا راونألا تْيأَرأ» :لاق ءهللا لوسراي ةشئاع انأ :تلق «؟هنه
 ريغ الآ نيعْبس ىتَمأ نم نجلا لخْدي ىلاعت هللا نأ ىنرشبف ىكر نم ينانأ تآ نإ : لاق هللا
 ةنجلا لخذي ىلاعَت هللا نأ ىنرسشبف ىبر نم تآ ىناثلا رونلا يف ذ ىنانأ مُث «باَذع الو باسح
 ىف ىناتأ مث ءباّلَعالو باح رع ا يم ان و م حا ام م
 نم دحاو لك ناكم ىتمأ نم ةدجلا لخدي ىلاعت هللا نأ ىترشبق بو نم تآ ثلاشلا روتلا
 غلبت ال هللا لوسراي :تلقق «باذع الو باسح ريغب اقلأ نيعبس ةقعاّضلا الأ نيعبسلا

 نم هلاثمأو اذهق ,«ىّلصي الو موصي ال نمم بارغألا نم ْمُكَل نومي :لاق اذه كتمأ

 انأو «ةصاخ هلع دمحم َةّمأ ىف اذهف ءريثك ىلاعت هللا ةمحر ةعس ىلع ةّلادلا رابخألا
 امإ ءراتلا ىلع نوضرعي مهرثكأ ناك نإو ةفلاسلا ممألا نم اريك لمتشت ةمحرلا نإ :لوقأ

 لي « راتلا ثعي مسا مهيلع قلطي ىتح ةنم ىف امإو «ةعاس وأ ةظحلا ىف ىتح ةفيفخ ةضرع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةمحرلا مهلمشت نامززلا اذه ىف كرتلاو مورلا ىراصن رثكأ نإ :لوقأ

 فنص :فانصأ ةثالث مهنإف «ةوعدلا مهغلبت ملو كرتلاو مورلا ىصاقأ ىف مه نيذلا ىنعأ

 هيلع رهظ امو هتعنو همسا مهغلب فتنصو «نوروذعم مهق ًالصأ َهكَع دمحم مسا مهنلبي مل

 فتصو .نودحلملا راقكلا مهو مهل نوطلاخملاو مالمإلا دالبل نورواجللا مهو تازجعملا نم
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 ذنم ّضيأ اوعمس لب .هتفصو هتعن مهغلبي ملو هلي دمحم مسا مهغلب نيتجردلا نيب ثلاث

 عفقملا هل لاقي اًباذك نأ اننايبص عمس امك «ةوبنلا ىعذا دمحم همسا اًسيلم اًياذك نأ ابصلا

 عم مهنإف لوألا فتصلا ىنعم ىف هفاصوأ ىف ىدنع ءالؤهف ءاّيذاك ةوبتلاب ثدحت هللا هثعب

 .بلطلا ىف رظنلا ةيعاد كرحي ال اذهو ؛هفاصوأ دض اوعمس همسا اوعمسي مل مهنأ

 ىور دقف .هيف ةفلتخم ةياورلاف .ةدحاو اهنم ةيجانلا :هلوق وهو ءهرخآلا ثيدحلا امأو

 ىلع ضرعت ال ىتلا ىه ةيجانلا ىنعمو «ةياورلا كلت رهشألا نكلو ةدحاو اهنم ةكلاهلا

 ىلع جانب سيلف رانلا ىلإ هرجتل ةينابزلا هب قلعتت ىذلا لب ةعافشلا ىلإ جامحت الو ءرانلا

 ىهو ةقدانزلا الإ ةنجلا ىف اهلك :ةياور ىفو .مهبيلاخم نم ةعافشلاب عزتنا نإو قالطإلا

 ىف دلخت ىتلا ىه ةدحاو ةكلاهلا نوكتف ةحيحص اهلك تاياورلا نوككت نأ نكميو .ةقرف

 دعب هل ىجري ال كلاهلا نأل هحالص نم سأيلا عقو نمع ةرابع كلاهلا نوكيو ءرانلا

 نم نأل ةعافش الو باسح ريغب ةنجلا لخدت ىتلا ىهو ةدمحاو ةيجانلا نوكتو ريخ كالهلا

 سيلف ةلذملل ضرع دقف ةعافشلل ضرع نمو ءاذِإ جانب سيلف بذع دقف باسحلا شقون
 قرفلا ىقابو .هريخو قلخلا رش نع ناترابع امهو ناقيرط ناذهو «قالطإلا ىلع اًضيأ جانب

 مث رانلا نم برقي نم مهنمو .«طقف باسحلاب بذعي نم مهنمف :نيتجردلا نيتاه نيب مهلك
 مهدئاقع ىق مهاياطخ ردق ىلع جرخي مث رانلا لخدي نم مهنمو .ةعافشلاب فرصي

 ةقرف ىهف همألا هذه عمرانلا ىف ةدلخملا ةكلاهلا امأف .اهتلقو مهيصاعم ةرثك ىلعو مهتعدبو

 : ةسلضملاب ك2 هللا 'لوسر نلع ةندكلا تروج, ترك ىتلا نمو ةذخاو

 هتفصو هجورخ نع رئاوتلا هعمس عرق ام دعب هبذك نمف ءممألا رئاس نم امأو

 زجعملا نآرقلاو هعباصأ نيب نم ءاملا عبنو ىصحلا حيبستو رمقلا قشك ةداعلل ةقراخلا هتزجعمو

 ملو ىلوتو هنع ضرعأف هعمس كلذ عرق اذإف ؛هنع اوزجعو ةحاصنلا لهأ هب ىدحت ىذلا

 الو «رفاكلا وهو بذاكلا دحاجلا وه اذهف «قيدصتلا ىلإ ردابي ملو لمأتي ملو هيف رظني

 عرق نم لوقأ لب «نيملسملا دالب نع مهدالب تدعب نيذلا كرتلاو مورلا رثكأ اذه ىف لخدي
 ملو نيدلا لهأ نم ناك نإ رمألا ةقيقح نييتسيل بلطلا ةيعاد هب ثعبنت نأ دب الف اذه هعمس

 هنوكرل كلذف ةيعادلا هذه ثعبنت مل نإف «ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا نيذلا نم نكي

 ىف رصقف ةيعادلا تثعبتا نإو ءرفك كلذو نيدلا رمأ رطتخو فوخلا نع هولختو ايندلا ىلإ

 نع رتفي نأ هنكمي ال ةلم لك لهأ نم رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا وذ لب رفك اًضيأ وهف بلطلا

 رصتقي ملو بلطلاو رظنلاب لغتشا نإف «ةداعلل ةقراخلا باب سألاب لياخملا روهظ دعب بلطلا

 ةمحر عسوتساف «ةعساولا ةمحرلا هل مث هل روفغم اًضيأ وهف قيقحتلا مامت لبق توملا هكردأف

 . ةيمسرلا ةرصتخملا نيزاوملاب ةيهلإلا رومألا نزت الو ىلاعت هللا
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 نأ امكف ةدحاو سفنك الإ مكثعب الو مكقلخ امف ايندلا نم بيرق ةرخآلا نأ ملعاو

 مادعإلاو ةتامإلا نيبو اهنيب ريخ ول ذإ اهطبغي ةلاح ىف وأ ةمالسو ةمعن ىف ايندلا لهأ رثكأ
 ةفاضإلاب رانلا ىف نودلخملا كلذكف ءردان توملا ىنمتي ىذلا بذعملا اغإو ءاهراتخال ًالثم

 ءاهلاوحأ فالتخاب ريغتت ال ةمحرلا ةقص نإف«ردان ةرخآلا ىف اهنم نيجرخملاو نيجانلا ىلإ

 د عا ل نع ناترابع ةرخآلاو ايندلا امنإو

 تَقِبَس اَنأ الإ هلإ ال للا ان لوألا باّتكلا ىف لل طَخ ام لوأ» :لاق ثيح ءىنعم مالسلاو
 .«ةنجلا هلق .هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمف ىبضَع ىتمحر

 تافشاكمو بابسأب اهلومشو ةمحرلا قبس مهل فشكنا -اق رقاعفلا لهأ نأ ملعاو

 ةاجنلابو هللا ةمحرب رشبأف .لوطي كلذ ركذ نكلو «راثآلاو رابخألا نم مهدنع ام ىوس

 ؛اًعيمج امهنع تولخ نإ قلطملا كالهلابو «حلاصلا لمعلاو ناميإلا نيب تعمج نإ ةقلطملا

 بحاص وأ ؛ليوأتلا ضعب ىف أطخ بحاصو قيدصتلا لصأ ىف نيقي بحاص تنك نإو

 . ةقلطملا ةاجنلا ىف عمطت الف «لامعألا ىف طلخ بحاص وأ ءامهيف كش

 ىف هقدص تنقيت نم كيف عفشي نأ نيبو «ىلخت مث ةدم بذعت نأ نيب كنأ «ملعاو

 ىف رمألا نإف ءاعفشلا ةعافش نع هلضفب هللا كينغي نأ دهتجاف ءهريغ وأ هب ءاج ام عيمج

 .رطخم كلذ

 لصف
 رفاك هللاب لهاجلا نأو «عرشلا نم ال لقعلا نم ريفكتلا ذخأم نأ سانلا ضعب نظ دق

 هل ىنعم ال ىعرش مكح رانلا ىف دولخلاو مدلا ةحابإب مكحلا :هل لايف .نمؤم هب فراعلاو

 ال اذهف ءرفاكلا وه هللاب لهاجلا نأ عراشلا نم مزهفملا نأ هب دارأ نإو ءعرشلا دورو لبق

 لهجلاب كلذ صصخ نإ مث ءرفاك اًضيأ ةرخآلابو لوسرلاب لهاجلا نأل هيف هرصح نكمي

 نإو هيلع دعوس امبرف تافصلا ىف هدرطي ملو هتينادحو وأ هدوجو دحجب ىلاعت هللا تاذب

 ةفصو ءاقيلا ةفص ىفن نم رينكت همزل ًًرفاك وأ ًالهاج اًمفيأ تافصلا ىف ئطخملا لعج

 ملعلا ىلع اًدئاز رصبلاو عمسلا ىفن نمو «ملعلا ىلع اًدئاز اًمصو مالكلا ىفن نمو .مدقلا

 ريفكتو لحم ىف الو هتاذ ىف ال ةئداح ةدارإ تبثأو ةهجلا تبثأ نمو «ةيؤرلا زاوج ىفن نمو
 ال مكح كلذو ىلاعت هللا تافصب قلعتت ةلأسم لك ىف ريفكتلا همزلي ةلمجلابو «هيف نيفلاخملا

 هجو الو ءادرمو الصف كلذل دجي مل ضعب نود تافصلا ضعيب صصخ نإو «هل دنتسم

 نأ دعبي ال مث «لوؤملا هنم جرخيو ءداعملابو لوسرلاب بذكملا معيل بيذكتلاب طبضلا الإ هل
 اًديعب ليوأتلا نوكي ىتح بيذكتلا وأ ليوأتلا ةلمج نم لئاسملا ضعب ىف رظنلاو كشلا مقي

 . ةيداهتجا ةلأسم هذه نأ تفرع دقف «داهتجاالا بجومو نظلاب هيف ىضقيو



 لصف ٠
 ال اذهو الف ىنرفكي ال نمو «قرقلا نم ىنرفكي نم رفكأ امنإ لاق نم سانلا نم

 ءهبحاص ئطخي نأبف (رفك نكي مل ذإ ةمامإلاب ىلوأ كتي ىلع لئاق للق نإف ءهل ذحأم

 ىلبنحلا كلذكو .ةيعرش ةلأسم ىف أطخ وه امنإو ءارفاك ريصي ال رفاك هيف فلاخملا نأ :ظيو

 .لوأتمب سيلو بدكم ةهجلا ىفات نأ نظي وأ طلعي نأب رفكي ملف ةهجلا تابثإب رفكي مل | اذإ

 .«امهدَحأ هب ءاَ دَقَف رفكلاب هبحاص نيملُنمْلا دَحأ قدم اًذإ» : هلع هللا لوسر لوق امأو

 هرقكي مث هع هللا .لوصرل قدصم هلآ ةريغ نم افرع :نمخ هلاحب ةتنفرعم عم + هرفكي نأ هانعم
 صخش لاح ىف هنم طلغ اذهف لوسرلا بذك هنأ هنظل هرفك نإ امأف .ًارفاك رقكملا نوكيف

 هذهي كاندفأ دقف .ًرفك نوكي ال اذهو كلذك سيلو بذكم رفاك هنأ هب نظي دق ذإ ءدحاو

 هيف عبتي نأ ىغبني ىذلا نوناقلا ىلعو ةدعاقلا هذه ىف روغلا مظعأ ىلع هيبنتلا تاديدرتلا

 .مالسلاو هب عنقاف

 دلولا اهيأ

 ةلاسرلا ةبطخ
 هلآو دمحم هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو. هنيقتملل ةبقاعلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمج-أ

 ةجح نيدلا نيز مامإلا خيشلا ةمدح مزال نيمدقتلا ةبلطلا نم دحاو نأ ؛ملعا

 ةءارقو ليصحتلاب لعتشاو همحور هللا سدق ىلازغلا دمحم نب دمحم دماح ىبأ مالسإلا

 ىف اموي ركف هنإ مث «سفنلا لئاضف نم لمكتساو ءمولغعلا قئاقد نم عمج ىتح هيلع ملعلا

 ىرمع ناعير تفرصو :مولعلا نم اعاونأ تأرق ىنإ : لاقف «هلاب ىلع رطخو هسفن لاح

 اهياو ىربتا ىف ىنضاويو اذغ 0 نأ ىغيني نآلاف .اهعمجو اهملعت ىلع

 ««عفتي ال ملع نم كب ذوعأ ى ل | مهّللا» : هلم هللا لوبسر. لاق دقنف «هكرتأ ىتح ىنعفتي ال
 ةمحر ىلازغلا دمحم مالسإلا ةجح خيشلا ة ةرضح ىلإ بتك ىّتح ةركفلا هذه هل ترمتساف

 ناك نإو. :لاقو ءءاعدو. ةحيصن هنم سمتلاو لئاسم هنع لأسو. «ءاتفتسا هيلع ىلاعت هللا

 خيشلا بتكي نأ ىدوصقم نكل ىلئاسم باوج ىلع لمتشي هريغو ءايحإلاك خنيشلا تافنصم
 «ىلاعت هللا ءاش: نإ ىرمع ىدم اهيف امي لمعأو ىتايح. ةدم ىعم نوكت تاقرو ىف ىتجاح

 .ملعأ هللاو ءهباوج ىف هيلإ ةلاسرلا' هذه خيشلا بتكف
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 روشنم نأ هئايحأ قيسم كب كلسو :هتعاطب كءاقب هللا لاطأ بحملا دلولا اهيأ ملعا
 ل ل ل

 هيضاللا قيدتلا عله ىف ماقجلا ادام أ لمز تم كلو مل ناو يحب ىف

 نع هلل ضار مَع :هلوق هنأ هللا لرسرا هب عضن اع هلع نب :دلولا اهبأ

 لوطن نأ ريد هل قلخ ام ريع ىف ورع نم ةعاس تيد أوما نإو يتعب ال اهب هللاغتشا دّعلا

 هذه ىفو .ةراثلا ىلإ ْرِهَجَتيلَف هرش هريح بلغَي مو نيعبرألا رواج نمو هئرسح هيلع

 .ملعلا لهأل ةيامك ةحيصتلا

 ىهانملا ذإ ةرم ىوهللا ىعبتم قاءذم ىف اهتنأل اهلويق لكشللاو ةلهس ةحيصتلا :دلولا اهيأ

 نع نغتم هنإو هيف هصالخو .هتاجن نوكيس هل دوجملا ملعلا نأ بسحي هنإف ءايندلا بقانمو

 ملعلا لصح نيح هنأ ردقلا اذه ملعي ال ميظعلا هللا ناحبس .ةفسالفلا داقتعا اذهو لمعلا

 موي اياذع ,ساتلا دشأ» : هّْيِيَع هللا لوسر لاق امك ءدكآ هيلع ةجحلا نوكت هب لمعي مل اذإ

 . «هملعب هللا هعقني ال ملاع ةمايقلا

 ؟مساقلا ايأ اي ربخلا ام :هل ليقف «هتوه مانملا ىف ىئر هرس هللا سدق دينجلا نأ ىورو

 ىف اهانعكر تاعيكر الإ انعفن امو تاراشإلا كلت :تيتفو ءتارليعلا كلت تحاط :لاق

 . ليللا فوج
 ملعلا نأ نقيتو اًيلاخ لاوحألا نم الو «اسلفم لامعألا نم نكت ال :دلولا اهيأ

 ةحلسأ عم ةيدنه فايسأ ةرشدع ةيرب ىف .لجر ىلع ناك ول :هلاثم .ديلا ذخأي آل درجملا

 عفدت له .كنظ اسف بيهم ميظع دسأ هيلع لدخت برح نعنأو اًعاجش لجرلا ناكو ءىرخأ
 «برضلاو .كيرحتتلاب الإ عفدت ال هنأ مولعملا نمق ؟اهبرضو اهلامعتسا الب هنع هرش ةحلسألا

 هلثمو « لمعلاب الإ هديفقت "ل اهب لمعي ملو اهمّلعتو ةيملع ةلأسم فلأ ةئام لجر أرق ول اذكف

 الف باكشكلاو نيبجتكسلاب هجالع نوكي ىوارفص ضرمو ةرارح لجرل ناك ول اًضيأ

 ىئاديلقش .ثتدتشابن ىزروخت ىمات

 ىلاعت هللا ةمحرل اًاعتسم نوككت ال .باتك .فلأ تعمجو ةنس ةثام ملعلا تأوق ولو
 هبر ءاقل وجربي ناك نمفإ ٠ [4 :مجنلا) « ئعس ام الإ اسنإلل سيل نأو إل. :لمعلاب الإ

 نإ [87 :ةبوتلا] 4 طوبسككي ,اوناك امب ءازجإط 00 :فهكلال « اخلاص المع لمعيلف

 نوغبي ال هيف نيدلاَخ 50+ ًالؤن سودرفلا تانج مهل تناك تااّصلا اولمعو اونمآ نيل



 :ناقرفلا 1 4 اححاص المع لمعو نمآو بات نم الإ 9 1١8[.2 0107 :فيكلا] 4 الوح اهنع
 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :سمخ ىلع مالسإلا ىنب» :ثيدحلا اذه ىف لوقت امو .

 هبلإ عاطتسا نم تيبلا جحو :ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا ماقإو .هللا لوسر دمحم

 نأ نم دكا لامعألا يلدز: «ةاكرألاب مغر نانللاب قيدستو: ةاكللاب لوك ناقألاو: لكسب

 هتدابعو هتعاطب دعتسي نأ دعب نكل ءهمركو ىلاعت هللا لضفب ةنجلا غلبي دبْعلا ناك نإ ىصحي
 ىتم نكل «معن :انلق ءناميإلا درجمب غلبي اًضيأ ليق ولو «نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نأل
 له هنأو«ناميإلا ةبقع تابقعلا كلت لوأف ؟لصي نأ ىلإ اهعطقي دوؤك ةبقع نم مكو ؟غلبي

 :ىرصبلا نسحلا لاقو ؟اسلفم اًنتئاخ نوكي له «لصو اذإو ؟ال مأ ناميإلا بلس نم ملسي

 . مكلامعأب اهومستقاو ىتمحرب ةنجلا ىدابع اي اولخدا :ةمايقلا موي هدابعل ىلاعت هللا لوقي

 .رجألا دجت مل لمعت ملام :دلولا اهيأ

 هولجي نأ ىلاعت هللا دارأف ةنس نيعبس ىلاعت هللا دبع ليئارسإ ىنب نم ًالجر نأ ىكح

 املف .ةنجلا لوخد هب قيلي ال ةدابعلا كلت عم هنأ هربخي اكلم هيلإ هللا لسرأف ةكئالملا ىلع

 تنأ ىهلإ :لاق كلملا عجر املف «هدبعن نأ انل ىغبتيف ةدابعلل انقلخ نحن :دباعلا لاق هغلب

 ا ضرعي مل وه اذإ' : ىلاعت هللا لاقف «لاق امب ملعأ

 نأ لبق مكسفنأ اوبساحا : ِهنِلَع هللا لوسر لاق .1هل ترفغ دق ىنأ ىتكئالماب اودهشا .هنع

 لصي دهجلا نودب هنأ نظ نم) : كشف ىلع لاقو .«اونزوت نأ لبق مكلامععأ اونزو اوبساحت

 :ىلاعت هللا همحر نسحلا لاثو .(نغتسم وهف لصي دهجلا لذبب هنأ نظ نمو .نمتم وهف

 كرت ال لمعلا ةظحالم كرت ةقيقسحلا ةمالع :لاقو .(بونذلا نم بنذ لمع الب ةنجلا بلط)
 عَبلا نَم قمحألاو تملا دْعَب 1 لمعو هَسْقت ناد نم سّيكلا" : يَع هللا لوسر لاقو . لمعلا

 . «ىنامألا ىلاعت هللا ىلع ىَنمَتو هاوَه

 كيدقت ىلع تمرخو بتكلا: ةعلاطمو: ملعلا رازكتب اهتيبحأ لايل نم مك :دلولا اهيأ
 اهصانم ليصحتو اهماطح بذج-و ايندلا ضرع لين ناك نإ هيف ثعابلا ناك ام ملعأ ال «مونلا

 ةعيرش ءايحإ هيف كدصق ناك نإو .كل ليو مث كل ليوف لاثمألاو نارقألا ىلع ةاهابملاو

 دقلو .كل ىبوط مث كل ىبوطف .ءوسلاب ةرامألا سفنلا رسكو كقالخأ بيذهتو هلق ىبنلا

 ا لاق نم قدص

 ماك كيدعو روع نوييحلا روب
 لإ هدييشحت ربك _ حش نفؤاكبو

 ام لمعاو «هقرافم كنإف تكش نم بيحأو «تيم كنإف تئش ام شع :دلولا اهيأ

 .هب ىزجم كنإف تئش



 حا 777 تس بك سس ا ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم جح

 نيواودلاو بطلاو فالخلاو ءمدالا لع لم كل لصاح ءىش ىأ :دلولا اهيأ

 ىنإ «لالجلا ىذ فالخب رمعلا عييضت ريغ فيرصتلاو وحنلاو ضورعلاو موجنلاو راعشألاو

 ةزانجلا ىلع تيملا عضوي نأ لا :لاق «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ليجنإ ىف تيأر

 ىدبع لوقي هلوأ هلل ءالاؤس نيعبرأ هنم هتمظعب هللا لأسي ربقلا ريفش ىلع عضوي نأ ىلإ
 عنصت ام :لوقي كبلق ىف رظنب موي لكو ةعاس ىرظنم ترهط امو نينس قّلخلا رظنم ترهط
 .عمست ال مصأ تنأ امأ ءىريخب فوفحم تنأو ىريغل

 .نوكي ال ملع ريغب لمعلاو ,نونج لمع الب ملعلا :دلولا اهيأ

 كدعبي نلو «ةعاطلا ىلع كلمحي الو «ىصاعملا نع مويلا كدعبي ال ملعلا نأ ملعاو

 «ةمايقلا موي الغ لوقت ةيضاملا مايألا كرادت ملو مويلا لمعت مل اذإو «منهج ران نع ادغ

 .ْئجت كانه نم تنأ قمحأ اي :لاقيف ءاحكلاص لمعن انعجراف

 نأل ندبلا ىف توملاو ءسفنلا ىف ةميزهلاو «حورلا ىف ةمهلا لعجا :دلولا اهيأ

 لصت نأ كايإ كايإ ءمهيلإ لصت ىتم ةظحل لك ىف كنورظتني رباقملا لهأو ءربقلا كلزنم

 لبطصاو ءرويطلا صفق داسجألا هذه : هش قيدصلا ركب وبأ لاقو «داز الب مهيلإ

 نينط عمست نيحف ةيولعلا رويطلا نم تنك نإ .تنأ امهيأ نم كسفن ىف ركفتف «باودلا

 هللا لوسر لاق امك «نانجلا جورب ىلاعأ ىف دعقت نأ ىلإ دعاص ريطت كبر ىلإ ىعجرا لبط
 «باودلا نم تنك نإ هللاب ذايعلاو . اذاعم نب دعس توم نم نمحرلا شرع زتها» : : للي

 نم كلاقتنا نمأت الف . 8 :فارعألا] 4 لضأ مه لب ماَعنَألاَك كتلوأ ل: ىلاعت هللا لاق امك

 دراب ءام ةبرش ىطعأ ىلاعت هللا همحر ىرصبلا نسحلا نأ ىورو «رانلا ةيواه ىلإ رادلا ةيواز

 :لاق ؟ديعس ابأ اي كلام :هل ليق قافأ املف «هدي نم طقسو هيلع ىشغو حدقلا ذخأف

 . هللا مكقزر امم وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأ ةنجلا لهأل نولوقي نيح رانلا لهأ ةينمأ تركذ

 له :ءادن ناكل ءهاوس لمع ىلإ جاتحت الو كل اًيفاك درجملا ملعلا ناكول :دلولا اهيأ

 0 .ةدئاف الب ءاعئاض بئات نم له ءرفغتسم نم له «لئاس نم

 «وه لجرلا معن :لاقف ُهتيَع هللا لوسر دنع رمع نب هللا دبع اوركذ نيعمجأ هرب ديلا

 نإف؛ ليطلب مق كال فام هباحصأ نم لجرل مالسلا هيلع لاقو «لّيَّثلاب يّلصي َناَك وَ
 . «ةّمايقلا موي (ريقق هَبحاص عدَي ليللاب مونلا ةَرْثك

 نورفغتسملاو رد نورفغتسي مه راحسألابو اغا :هب دجهتف ليللا نمو : :دلولا اهيأ

 تاوصو «كيدلا توص :ىلاَعَت هللا اهبحي تاوصأ َةَنالَثا ا اب نك راحسألاب

 ىلاعت هللا هيجي «ىروشلا نايفس لاق .«راحْسألاب نيرفْغتْسملا توّصو نآرقلا ًارْقي ىَذْلا

 3 رابجلا كلملا ىلإ رافغتسالاو راكذألا لمحت ر اهيمالاب اير يلح لاك كرابت هللا نإ ؛ةيلع
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 نومرعست نودباعلا يتعل الا < سرفلا تع نم ماج فاس لدلا"ةزا ناك رق[ كانعيا "ناكر
 نولصيو نوموقيف «نوتناقلا ميقيل الأ :ليللا رطش ىف دانم ىداني مث هللا ءاش ام نولصير

 اذإف ءنورفغتسيو نوموقيف ٠ نورفغتسملا ميقيل الأ :دانم ىدات رحسلا ناك اذإف ءرحسلا ىل.

 قع ارسل نقرلاكا مهشو رف نم نوسوفي»ةولفاتلا بقل آلآ: ةانم ىدات وجتتلا ملط
0 2 

 كيدلا ننوكي ال ىنب اي :لاق هنأ هنبال ميكحلا نامقل اياصو ىف ىور :دلولا اهيأ

 :ًارعش لاق نم نسحأ دقلو « مئان تنأو راحسألاب ىدانتي كنم سيكأ

 ةمامح ليل حنج ىف تفتهدقل

 مئاتلىئاوانهو نتف ىلع
 ادي انببم ند لاما كنز فيرست

 مناًمقلاع ءاكبلاب ىتقبسدل

 ةباسابطص وذوئامه ندا معا

 مئااهبللا ىكبتو ؛ىكبأ الف ىبرل
 . ىهام ةدابعلاو ةعاطلا نأ ملعت نأ ملعلا ةصالخ :دلولا اهيأ

 ىنعي .لعفلاو لوقلاب ء.ىهاونلاو رماوألا ىف عراشلا ةعباتم ةدابعلاو ةعاطلا انأ : ملعا

 قيرشتلا مايأو ديعلا موي تمص ول امك .ءعرشلا ءادتقاب نوكيو كرتتو لعفتو لوقت ام لك

 . مثأت ةدابع ةروص تناك نإو بوصغم بوث ىف تيلص وأ ءاّيصاع نكت
 الب لمعلاو ملعلا ذإ عرشلل اًتفاوم كلعفو كلوق نوكي نأ كل ىغبني :دلولا اهيأ

 اذه كولس نأل ةيفوصلا تاماطو حطشلاب رتغت ال نأ كل ىغبنيو «ةلالض عرشلا ءادعقا

 تاماطلاب ال ةضايرلا فيسب اهاوه لتقو سفنلا ةوهش عطقو ةدهاجملاب نوكي قيرطلا

 .تاهرتلاو

 «ةواقشلا ةمالع ةوهشلاو ةلفغلاب ءولمملا قبطملا بلقلاو قلطملا نامللا نأ «ملعاو

 . ةفرعملا راونأب كبلق ىيحي نل ةدهاجملا قدصب سفنلا لتقت ال ىتح
 مل نإ لوقلاو ةباتكلاب اهباوج هيقتسي ال اهنع ىنتلأس ىتلا كلئاسم ضعب نأ ملعاو

 نوكي ام لكو «ةيقوذ اهنأل تاليحتسملا نم اهملعف الإو ءىهام فرععت ةلاحلا كلت غلبت
 نأ ىكح امك .قوذلاب الإ فرعيال رملا ةرارمو ولحلا ةوالحك لوقلاب هفصو ميقتسي ال اًيقوذ

 نالف اي :هباوج ىف هل بتكف ءنوكت فيك ةعماجملا ةذل ىنفرع نأ هل بحاص ىلإ بتك اًنينع

 لصت نإ ةيقوذ هذللا هذه نأل .قمحأو نينع كنأ تفرع نآلا . طقف اًئينع كتبسح تنك ىنإ

 . ةباتكلاو لوقلاب اهفصو ميقتسي ال الإو «فرعت اهيلإ
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 دقف باوجلا هل ميقتسي ىذلا ضعبيلا امأو «ليبقلا اذه نم كلئاسم ضعب :دلولا اهيأ

 ىلع بجو دق : لوقنف هيلإ ريشنو هنم أدبن انهه ركذتو .هريغو مولعلا ءايحإ ىف هانركذ
 :رومأ ةعبرأ كلاسلا

 .ةعدب هيف نوكي ال حيحص داقتعا :لؤنألا رمألا

 . ةلزلا ىلإ اهدعب عجري ال حوصن ةبوت :ىناثلاو
 .قح كيلع دحأل ىقبي ال ىتح موصخلا ءاضرتسا :ثلاثلاو

 ةرخآلا مولعلا نم مث. ىلاعت هللا رماوأ هب ىدؤت ام ردق ةعيرشلا ملع ليصحت :عبارلا

 .ةاجنلا هب نوكي ام

 «ثيدح فالآ ةعبرأ تأرق :لاقو «ذاتسأ ةئامعبرأ مدخ هللا همحر ىلبشلا نأ ىكح

 ىصالخ تدجوف هتلمأت ىنأل هاوس ام تيلخو هب تلمعو اًدحاو اًئيدح اهنم ترتخا مث

 هللا لوسر نأ كلذو ءهب تيفتكاف هيف اًجردنم هلك نيرخآلاو نيلوألا ملع نأكو . هيف ىتاجنو

 كئاقب رّدقب كترخآل لمعاو ءاهيف كماقم ردقب َكاَيندل ُلَمْعا» :هباحصأ ضعبل لاق هلع

 . ؛اهْيَلع كرْبص رْدَقب رانلل لّمعاو دْيَلإ كَتِجاَح ردقب هلل لَمْعاو ءاهيف

 ةياكح ىف لمأتو ءهريثكلا ملعلا ىلإ احل ثيدحلا اذه تيل ذا :دلولا اهيأ

 ءامهيلع ىلاعت هللا ةمحر ىخلبلا قيقشل قيقشلا باحصأ نم ناك مصألا اًئاح نأ كلذو :ىرخأ

 نم دئاوف ىنامث تلصح :لاق ؟اهيف تلصح ام ةنس نيثالث ذنم ىنتبحاص :لاق اًموي هلأسف

 متاح لاق !ىهام :قيقش لاقف ءاهيف ىتاجنو يس وعر ىنآل هنم ىنيفكت ىهو ملعلا

 : مصألا

 هبحي اًقوشعمو ريم متم لكل كارقا ولذا ىلإ كزاقلا ىلإ :ىلوألا ةدئافلا

 مجري مث «ربقلا ريفش ىلإ هضعبو توملا ضرم ىلإ هبحاصي بوبحملا كلذ ضعبو هقشعيو
 لضفأ :تلقو تركفتف ءدحأ مهنم هربق ىف هعم لخدي الو اديحو اديرف هكرتيو هلك

 اهتذخأف ةحلاصلا لامعألا ريغ تدجو امف هيف هسناؤيو هربق ىف هعم لخدي ام ءرملا بوبحم

 . اديرف ىنكرتت الو هيف ىنسناؤتو «ىربق ىف ىل اًجارس نوكتل ىل اًبوبحم
 ميهنسلا تادارم ىلإ نوردابيو ٍمهئاوهأب نودتقي قلخلا تيأر ىنإ :ةيناثلا ةدئافلا

 يه ةئجلا نإ لع ئوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم اًمأوط :ىلاعت هلوق تلمأتف

 ىسفن فالخ ىلإ تردابف قداص ّىح نآرقلا نأ تنقيتو 8١[. + :تاعزانلا1 © ىوأملا

 .تداقناو ىلاعتو هناحبس هللا ةعاطب تيضر ىتح اهاوهب اهتعتم امو اهتدهاجمب ترمشتو

 اهكبتع مق ايندلا ماطخ :عمخ ىف يصب ساثلا نم دحاو لك تيار :نيثإ :هلاثلا ةقئافلا

 55 :لحتلا) « قاب هللا دنع امو دقني مكدنع امل :ىلاعت هلوق ىف تلمأتف ءهيلع هدي اًضباق



 هللا دنع ىل اًريخذ نوكيل نيكاسملا نيب هتقرفف «ىلاعت هللا هجول ايندلا نم ىلوصحم تلذبف
 ٠ . ىلاعت

 رئاشعلاو ماوقألا ةرثك ىف هزعو هفرش نظ قلخلا ضعب تيأر ىنإ :ةعبارلا ةدئافلا

 مهضعب بسحوءاهب اورختفاف دالوألا ةرثكو لاومألا ةورث ىف هنأ رخآ متزو «مهب رشغاف
 ىف هنأ ةفئاط تدقتعاو ءمهئامد كفسو مهملظو سانلا لاومأ بصغ ىف زعلاو فرشلا

 4 مكاقنأ هللا دنع مكمركأ نإ ىللاعت هلوق ىف تلمأتو «هريذبتو هفارسإو لاملا فالتإ

 اهلك مهنابسحو مهنظو قداص قح نآرقلا نأ تدقتعاو ىوقتلا ترتخاف ١[. :تارجحلا]

 ::لئار لطاب
 تادجوفا ءاضعب مهضعب باتغيو اضعب مهضعب مي سانلا تيأر ىنإ :ةسماخلا ةدئافلا

 مهنب انمسق نحن 9: ىلاعت هلوق ىف تلمأتف «ملعلاو هاجلاو لاملا ىف دسحلا نم كلذ

 ىف ىلاعت هللا نم تناك ةمسقلا نأ تملعف .["1 :فرخزلا] 4# اًيْندلا ةايحلا يف مهتشيعم

 . ىلاعت هللا ةمسقب تيضرو 8 تدسح امف لزآلا

 اولا ل سانلا تيأر ىنإ :ةسداسلا ةدئافلا

 ةوادع زوجي ال هنأ تملعف . + :رطافا اودع هوُذخَتاَف ودع مكل ناطيَشلا نإ 9 : ىلاعت

 .ناطيشلا ريغرخآ

 توقلا بطل ةغلابب دهتجيو دجب ىعسي دحأ لك تيأر ىنإ :ةعباسلا ةدئافلاو

 هلوق ىف تلمأتف ءهردق صقنيو ءهسمن لذيو او ةهبش ىف هن عقب ثيحيب شاعملاو

 هللا ىلع ىقزر نأ تملعف .1 :دوه] 4 اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةّباد نم امو :ىلاعت

 .هاوس نمع ىعمط تعطقو هتدابعب تلغتشاف هنمض دقو «ىلاعت

 رانيدلا ىلإ مهضعب قولخم ءىش ىلع اًدمتعم دحاو لك تيأر ىنإ :ةنماثلا ةدئافلا

 قولخم نئلإ ٍهضعبو ؛ةعانصلاو ةفرحلا ىلإ مهضعبو «كلملاو لاملا ىلإ مهضعبو ءمهردلاو

 لَعَج دق هرمأ غلاب هللا ّنِإ هبسَح وهف هللا ىلع لكَوَتي نمو ل: ىلاعت هلوق ىف تلمأتف ءهلثم

 لاقف «ليكولا معنو ىبسح وهف ىلاعت هللا ىلع تلكوتف .[* :قالطلا] 4 اردَق ءيش لكل هللا

 بتكلا تدجوف «ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا ترظن دق ىنإ ىلاعت هللا كقفو :قيقش

 .ةعبرألا بتكلا هذهب ًالماع ناك اهب لمع نمف «ةينامثلا دئاوفلا هذه ىلع رودت ةعبرألا

 نّيبأ نآلاو «ملعلا ريثكت ىلإ جاتحت ال كنأ نيتياكحلا نيتاه نم تملع دق :دلولا اهيأ
 . قحلا ليبس كلاس ىلع بجي ام

 لعجيو هتيبرتب هنم ةئيسلا قالخألا جرخيل ىبرم دشرم خيش كلاسلل ىغبني هنأ ملعاف

 تاتابنلا جرخيو كوشلا علقي ىذلا جالفلا لعف هبشي ةيبرتلا ىنعمو .اًنسح اًقلخ اهناكم



 دارنا تحت بسسس  ىلازفلامامإلالئاسةعومجحم سج

 هدشريو هيدؤي خيش نم كلاسلل دب الو ؛هعير لمكيو هتابن نسحيل عرزلا نيب نم ةيبنجألا
 دقف 02 لترا اذإف ءةليس نلإ داقرإلل الوسز: ةاعلل' لسرأ هللا نآلا ءىلاعت هللا ليم نإ

 نوكي نأ حلصي ىذلا خيشلا طرشو :ىلاعت هللا ىلإ اودشري ىتح هناكم ىف ءافلخلا فلخ

 حلصي ملاع لك ال نكلو ءاملاع نوتكي نأو هيلع همالسو هللا تاولص هللا لوسرل ابان

 هناالطا نك نع دجال ندعي لامعا كيس راع مس هلع ندع هلل نما يقارب ةكحستلا
 .دشرم

 ريصب صخشل عبات دق ناكو «هاسجلا بحو ايندلا بح نع ضرعي نم :لوقنف

 لوقلاو لكألا ةلق نم هسفن ةضاير اًنسحم ناكو هنو نيلسرملا ديس ىلإ هتعباتم لسلستي
 نساحم العاج ريصبلا خيشلا هتعباتمب ناكو «موصلاو ةقدصلاو تاولصلا ةرثكو ؛مونلاو

 ملحلاو سفنلا ةئينأمطو ةعانقلاو نيقيلاو لكوتلاو ركشلاو ةالصلاو ريصلاك ةريس هل قالخألا

 رون اذِإ وهف ءاهلاثمأو ىثأتلاو نوكسلو راقولاو ءافولاو ءايحلاو قدصلاو ملعلاو عضاوتلاو

 تيربكلا نم رعأ ردان هلثم دوجو نكلو فب ءادتقالل حلصي هلق ىبنلا راونأ نم
 ارهاظ همرتحي نأ ىغبني خيشلا هلبقو انركذ امك اًخيش دجوف ةداعسلا هتدعاس نمو «رمحألا

 نإو ةلأسم لك ىف هعم جاجتحالاب لغتشي الو هلداجي ال نأ وهف رهاظلا مارتحا امأ .اًنطابو

 رثكي الو ءاهعفري غرف اذإف ةالصلا ءادأ تقو الإ هتداجس هيدي نيب ىقلي الو .هأطخ ملع

 مارتحا امأو .هتقاطو هعسو ردقب لمعلا نم خيشلا هرمأي ام لمعيو ؛هترضحب ةالصلا لفاون

 الثل الوق الو ًالعف ال نطابلا ىف هركنيال رهاظلا ىف هنم لبقيو عمسي ام لك نأ وهف نطابلا

 ةسلاجم نع زرتحيو «هرهاظ هنطاب قفاوي نأ ىلإ هتبحص كرتي عطتسي مل نإو «قافنلاب مستي
 ثول نع ىفصيف هبلق نحص نم سنإلاو نجلا نيطايش ةيالو رصقيل ءوسلا بحاص
 :ناتلصخ هل فوصتلا نأ .ملعا مث .ىنغلا ىلع ربقفلا راتخي لاح لك ىلعو ؛ةنطيشلا

 وهف ملحلاب مهلماعو سانلاب هقلخ نسحأو ماقتسا نمف «قلخلا نع نوكسلاو ةماقتسالا

 سانلا لمحت ال نأ سانلا عم قلخلا نسحو ءهسفنل هسفن ظح ىدفي نأ ةماقتسالاو .ىفوص

 نع ىنتلأس كنإ مث ءعرشلا 'وفلاخي مل ام مهدارم ىلع كسفن لمحت لب كسفن دارم ىلع

 ردقلاو ءاضقلاب ءاضرلا :اهيناثو «عرشلا رمأ ةظفاحم :اهدحأ ءايشأ ةثالث ىهو «ةيدوبعلا

 نع ىنتلأسو «ىلاعت هللا ءاضر بلط ىف كسفن ءاضر كرت :اهشلأثو «ىلاعت هللا ةمسقو

 لصيس كل ردق ام نأ دقتعت ىنعي دعو اميف ىلاعت هللاب كداقتعا مكحتست نأ وه لكوتلا

 لصي نل بتكي مل امو ؛كنع هفرص ىلع ملاعلا ىف نم لك دهتجا نإو ةلاحم ال كيلإ
 هلل اهلك كلامعأ نوكت نأ وهو ءصالخإلا نع ىنتلأسو .ملاعلا عيمج كدعاس نإو كيلإ

 ميظعت نم دّلوتي ءايرلا نأ .ملعاو .مهتمذمب ىلابت الو سانلا دماحمب كبلق حاتريالو ىلاعت



 حح ىلازفلا مامإلا لئابر ةعوميجم تحسس بطل ؟ )1 دسص

 لاصيإ ةرالق مدع ىف تادامجلاك مهبسحتو ةردقلا تحت نيرخسم مهارت نأ هجالعو .قلخلا

 .ءايرلا كنع دعبي نل ةدارإو ةردق ىوذ مهبسحت ىتمو «مهتاءارم نم صلختل ةّقشملاو ةحارلا

 اهضعب ةباتكو هنم هبلطاف ىتافنصم ىف روطسم اهضعب كلئاسم نم ىقابلاو :دلولا اهيأ

 .ملعت مل ام كل فشكيل لمعت امب تنأ لمعا «مارح

 ولو »: ىلاعت هلوق نانجلا ناسلب الإ كيلع لكشأ ام ىنلأست ال مويلا دعب.:دلولا اهيأ
 0 [ :تارجحلا] 4 مهل اريخ ناكل مهيَلِإ جرخت تح اوربص مهن

 الو :فهكلا) 4 اركذ هنم كَل ثدحأ ئّتح ءيش نع ينلأست الفإ» :لاق نيح مالسلا

 0 الف يتايآ مكيرأس » :هارتو كل فشكي هنأ وأ غلبت 000

 ملوأ» :ىلاعت هلوقل ريسلاب الإ لصت ال كنأ نقيتو :تقولا لبق ىنلأست الف .'

 .[؟١ :رفاغعف ” ل

 اذه سأر نإف كحور لذباو «لزنم لك ىف بئاجعلا رّث رست نإ هللاب :دلولا اهيأ

 ترد نإ اطالب نمد كلاعف نبأ" همر كرضملا ةوتلا» وذ: ناق امك جورلا قد رمألا
 .ةيفوصلا تاهرتب لغتشت الف الإو لاعتف حورلا لذب ىلع

 موي كيلع اًمصخ كملع نوكي الثل ىنم اهلبقا ءايشأ ةينامثب كحصنأ ىنإ :دلولا اهيأ

 :عدت ىتاوللا امأ ةعبرأ اهنم عدتو «ةعبرأ اهنم لمعت «ةمايقلا

 نم ربكأ اهمثإف ةريثك تايآ اهيف نأل تعطتسا ام ةلأسم ىف اًدحأ رظانت ال نأ :اهدحأ

 ءاهريغو ةاهايملاو ةوادعلاو دقحلاو ريكلاو دسحلاو ءايرلاك ميمذ قلخ لك عبنم ىه ذإ ءاهعفت

 عيضي الو قحلا رهظت نأ اهيف كتد'رإ تناكو موقوأ صخش نيبو كنيب ةلأسم عقو ول معن
 ىلع قحلا فشكتي نأ نيب قرفت ال نأ :امهادحإ :ناتمالع ةدارإلا كلتل نكل ثحبلا زاج

 نوكي نأ نم كيلإ بحأ ءالخلا ىف ثحبلا نوكي .نأ :ةيناثلاو «كريغ ناسل ىلع وأ كناسل

 ضرم ضرع تالكشملا نع لاؤسلا نأ ملعاو .ةدئاف انهه كل ركذأ ىنإ عمساو ءألملا ىف

 مهبولق ىضرملا نيلهاجلا نأ :ملعاو .هضرم حالصإل ىعس هل باوجلاو بيبطلا ىلإ بلقلا

 لب ضيرم لك جلاعي ال لماكلا ملاعلاو ةجلاعملا نسحي ال صقانلا ملاعلاو ءابطألا ءاملعلاو

 لبقت ال اًميقع وأ ةنمزم ةّلعلا تناك اذإو .حالصلاو ةجلاعملا لوبق هيف وجري نم حلاعي

 هيف نأل هتاوادمب هيف لغتشت الف جالعلا لبقيال اذه لوقي نأ هيف بيبطلا ةقاذحف مداعلا

 : عاونأ ةعبرأ ىلع لهجلا ضرم نأ ءملعا مث ءرمعلا عييضت

 هلاؤس ناك نم «اهدحأ١ لبقيال ىذلا امأ لبقي ال ىقابلاو جالعلا لبقي :اهدحأ

 هل ديزي الف هحضوأو هحصفأو باوجلا نسحأب هبيجت املكف هضغبو هدلسح نع هضارتعاو

 :ليق دقف هباوجب لغشت ال نأ قيرطلاف ءادسحو ةوادعو اضغب الإ كلذ



 عا 888 تس بسسس سس  ىلازقلا مامإلا لئاسر ةعومجمب تحح

 اهي حلا ل جنم ناوحجا 5
 دّسح نع كاداع نم ةوادعالإ

 نع ئّلوت نم نع ضرعأف ل : ىلاعت هللا لاق ءهضرم عم هكرتتو هنع ضرعت نأ ىغبنيف
 ىف رانلا دقوأ لعفيو لوقي ام لكب دوسحلاو ..8 :مجتلا] 4 اًيندلا ةايحلا لإ دري ملو انركذ

 . بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا «هملع عرز

 هيلع ىسيع لاق امك «جالعلا لبقي ال اًضيأ وهو ةقامحلا نم هتلع نوكت نأ :ىناثلاو

 لجر كلذو «قمحألا ةجلاعم نع ترجع دقو ىتوملا ءايحإ نع تزجع ام ىنإ : مالسلا

 نم ضرتعيو لأسيف ىعرشلاو ىلقعلا ملعلا نم اًنيش ملعتيو ًاليلق اًنمز ملعلا بلطب لغتشي
 مل قمحألا اذهو «ةيعرشلاو ةيلقعلا مولعلا ىف هرمع ىضم ىذلا ريبكلا ملاعلا ىلع هتقامح

 نوكي ردقلا اذه ملعي مل اذإف «ريبكلا ملاعلل لكشم اًضيأ وه هيلع لكشأ ام نأ نظيو ملعي

 .هباوجب لغتشي ال نأ ىغبنيف ؛ةقامحلا نم هلاؤس

 روصق ىلع لمحي رباكألا مالك نم مهفي ال ام لكو ادشرتسم نوكي نأ :ثلاثلاو

 هباوجب لاغتشالا ىغبني الف ق قئاقحلا كردي ال اًدِيلب نوكي نكل ةدافتسالل هلاؤس ناكو همهف

 رَدَق ىَلَع سائلا ْمُلَكُن نأ انرمأ ءاّيبنألا ٌرشاَعَم نحنا هَ هللا لوسر لاق امك ءاضيأ
 نوكي ال اًمهف القاع (اهشرتسم نوكي نأ وهف جالعلا لبققي ىذلا ضرملا امأو .«مهلوفع

 ملو ميقتسملا قيرطلا بلاط نوكيو ؛لاملاو هاجلاو ةوهشلا بحو بضغلاو دسحلا بولغم

 لغتشت نأ زوجيف جالعلا لبقي اذهو «ناحتماو تئعتو دسح نع هضارتعاو هلاؤس نكي

 . هتباجإ كيلع بجي لب هلاؤس باوجب
 نأ الإ ةريثك ةفآ هيف نأل اًركذمو اًظعاو نوكت نأ نم رذحت نأ وهو عدت امم :عبارلاو

 ظع ميرم نبا اي :مالسلا هيلع ىسيعل ليق اميف ركفتف سانلا هب ظعت مث «ًالوأ لوقت امب لمعت

 نع زرتحاف لمعلا اذهب تيلتبا نإو .كبر نم ىحتساف الإو سانلا ظعف تظعتا نإف كسفن

 :نيتلصخ

 راعشألاو تايبألاو تاماطلاو تاراشإلاو تارابعلاب مالكلا ىف فّلكتلا نع : 0

 ةلمغونطابا تارخ لع لدي دكا وعر واستلا قلكملاو : نيلكتلا نفطي لاعب هللا هل

 ركفتيو «قلاخلا ةمدخ ىف هسفن ريصقتو ةرخآلا ران دبعلا ركذي نأ ريكذتلا ىنعمو .بلقلا
 ناميإلا مدع نم تابقعلا نم هيدي نيب اميف ركفتيو ؛هينعيال اميف هانفأ ىذلا ىضاملا هرمع ىف

 متهيو «ريكنو ركنم باوج ىلع ردقي لهو «توملا كلم .ضبق ىف هلاح ةيفيكو ةمتاخلا ىف
 ركذ رمتسيو ؛ةيواهلا ىف عقي مأ الاس طارصلا نع ربعي لهو ءاهقباومو ةمايقلا ىف هلاحب

 ىمسي بئاصملا هذه هجوتو نارينلا هذه نايلغف «هرارق نع هج عزيف هبلق ىف ءايشألا هذه



 بح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تقلل للطل 4:

 مهريطفتو مهريصقت ىلع مههيبنتو ءايشألا هذه ىلع مهعالطاو قلخلا مهمالعإو ًاريكذت

 بئاصملا كلت مهعزجتو سلجملا لهأ نارينلا هذه ةرارح سمتلا مهسفنأ بويعب مهريصبتو

 «ىلاعت هللا ةعاط ريغ ىف ةيلاخلا مايألا ىلع اورسحنيو .ةقاطلا ردقب ىضاملا رمعلا ؟وكرادتيل

 دحأ راد ىلع مجه دق ليسلا نأ تيأر ول امك اًظعو ىمسي قيرطلا اذه ىلع ةلمجلا هذه

 ةلاحلا هذه ىف كبلق ىهتشي لهو ليسلا نم اورف ءرذحلا رذحلا :لوقتف اهيف هلهأو وه ناكو

 كلذكف ةتبلا ىهتشت الف تاراشإلاو تكتلاو تارابعلا فيلكتب كربخ رادلا بحاص ربخت نأ

 . اهبنتجي نأ ىغبنيف ظعاولا لاح

 اورهظيو كلجم ىف قلخلا رفني نأ كظعو ىف كتمه نوكتال نأ :ةيناثلا ةلصخلاو

 لب «؛ةلفغلا نم دّلوتي وهو ايندلل ليم هلك نأل ءاذه سلجملا معن لاقيل بايثلا اوقشيو دجولا
 ىلإ ةيصعملا نمو ءةرخآلا ىلإ ايندلا نم سانلا وعدت نأ كتمهو كمزع نوكي نأ ىغبني

 ببحتو ىوقتلا ىلإ رورغلا نمو ءءاخسلا ىلإ لخبلا نمو «دهزلا ىلإ صرحلا نمو ةعاطلا
 مهعابط ىف بلاغلا نأل دهزلاو ةدابعلا ملع مهملعتو ءايندلا مهيلإ ضغبتو ةرخآلا مهيلإ

 ةيدرلا قالخألاب راثعتسالاو «هب ىلاعت هللا ىضري ال اميف ىعسلاو عرشلا جهنم نع غيزلا

 تافص لعلو «فراخملا نم نولبقتسي امع مهرذحو مهعورو بعرلا مهبولق ىف قلأف

 نع عوجرلاو «ةعاطلا ىف ةيغرلاو صرحلا اورظنيو «لدبتت مهرهاظ ةلماعمو ريغتت مهنطاب
 لاق نم ىلع لابو وهف اذكه نوكي ال ظعو لكو «ةحيصنلاو ظعولا قيرط اذهو «ةيصعملا

 نأ مهيلع بجيف .مهكلهيو قيرط نع قلخلاب بهذي ناطيشو لوغ هنإ ليق لب .عمسيو
 دي هل تناك نمو «ناطيشلا هلمي عيطتسي ال مهنيد نم لئاقلا اذه ديفي ام نأل هنم اورفي

 رمألا ةلمج نم هنإف ءرشاب امع هعنميو ظعاوملا ريانم نع هلزني نأ هيلع بجي ةردقو

 .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 مهسلاجمو مهتيؤر نأل مهارت الو «نيطالسلاو ءارمألا طلاخت ال هنأ عدت امم :ثلاثلاو

 اذإ بضغي ىلاعت هللا نأل مهءانثو مهحدم كنع عد اهب تيلتبا ولو «ةميظع ةفآ مهتطلاخمو

 .هضرأ ىف هللا ىصعي نأ بحأ دقف مهئاقب لوطب اعد نمو «ملاظلاو قسافلا حدم

 نم اهنأ تملع نإو مهايادهو ءارمألا ءاطع نم ايش لبقت ال نأ عدت امم :عبارلاو

 ىف ةقفاوملاو مهبناج ةاعارمو ةنهادملا هنم دلوتي هنآل نيدلا دسفي مهنم عمطلا نأل لالحلا

 مهايند نم تعفتناو مهاياطع تلبق اذإ كنأ هترضم لقأو نيدلا ىف داسف هلك اذهو «مهملظ

 ىف ةدارإ ملاظلا ءاقب ةبحم ىفو «ةرورضلاب هئاقبو هرمع لوط بحي اًدحأ بحأ نمو هتببحأ
 نيدلا اذه نم رضأ نوكي ءىش ىأف «ملاعلا بارخ ةدارإو ىلاعت هللا دابع ىلع ملظلا

 لضفألا نأب كل سانلا ضعب لاق وأ نيطايشلا ءاوهتسا كعدخي نأ كايإو كايإو «ةيقاعلاو



 ىف نوقفني مهنإف «نيكاسملاو ءارقفلا نيب اهقرفتو مهنم مهردلاو رانيدلا ذخأت نأ ىلوألاو

 قانعأ عطق دق نيعللا نإف « مهقافنإ نم ريخ سانلا ءافعض ىلع كقافنإو ءةيصعملاو قسفلا

 .ةمث هبلطاف مولعلا ءايحإ ىف هانركذ دقو .ةسوسولا هذهب سانلا نم ةريثك

 :ايلعش نآ كلل كفا رتلا ةعيرألا'انأو

 اهب ىضرت كدبع اهب كعم لماع ول ثيحب ىلاعت هللا عم كتلماعم لعجت نأ :لوألا

 الف ىزاجملا كدبع نم كسفنل ىضرت ال ىذلاو .بضغت الو هيلع كرطاخ قيضي الو هنم

 .ىقيقحلا كدّيس وهو ىلاعت هلل اًضيأ ىضرت
 دبع ناميإ لمكيال هنأل مهنم كسفنل ىضرت امك هلعجا سانلاب تلمع املك :ىناثلاو

 .هسفنل بحي ام سانلا رئاسل بحي ىتح

 ىكزيو كبلق ملمتر كملع نوكي نأ نشب هتعلاط وأ ملعلا تازقاذإ :كلاخلاو
 هقفلا ملعب اهيف لغتشت ال ةرورضلابف «غوبسأ ريغ ىقبي ام كرمع نأ تملع ول امك «ءكسفن

 لغتشت لب «كينغت ال مولعلا هذه نأ ملعت كنأل اهلاثمأو مالكلاو لوصألاو قالخألاو

 نع كسفن ىكزتو ءايندلا قئالع نع ضارعإلاو .سفنلا تافص ةفرعمو بلقلا ةبقارمب
 رمي الو .ةنسحلا فاصوألاب فاصّتالاو .هتدابعو ىلاعت هللا ةبحمب لغتشتو ةميمذلا قالخألا

 .هيف هتوم نوكي نأ نكميو الإ ةليلو موي دبع ىلع
 نأ تربخأ كنأ ول اصالخ دهت ىتح هيف ركفتو رخآ اًمالك ىنم عمسا :دلولا اهيأ

 ام حالصإب الإ لغتشت ال ةدملا كلت ىف كنأ ملعا .ًاريزو كراتخي عوبسأ دعب ناطلسلا

 ركفت نالاو ءاعريغو :يئازعلا و رادلاو ندبلاو بايثلا نم هيلع عقيس ناطلسلا رظن نأ تملع

 ال هللا نإ» : هيَ هلع هللا لوسر لاق سيلأ نكي ةررفلا مدلكلاو منهفةكالإلا لب كب رجتا 16 ىلإ

 ملغ كدرأ إو (مكئاينو مكيولق ىلإ رظنب نكلو.مكلاَمْعأ ىلإ الو مكروص ىلإ ظني

 ضرف هريغو نيع ضرف ملعلا اذهو .ىتافنصم نم هريغو ءايحإلا ىلإ رظناف بلقلا لاوحأ
 . هلصحت ىتح كقفوي وهو ىلاعت هللا ضتارف هب ىدؤي ام رادقم الإ ةيافك

 دعي هلع هللا لوسر ناك امك «ةنس ةيافك نم رثكأ ايندلا نم عمجت ال نأ :عبارلاو

 لكل كلذ دعي نكي ملو .اناََك دّمَحَم لآت وف َلَعْجا مهّللا» :لاقو ءهتارجح- ضعبل كلذ

 يي نا اع نقب ةسارشب مقاك ورم لمآ ءاّمعض اهبلق ىف نأ ملع نمل هدعي ناك لب هتارجح

 . فصنو موي توق نم رثكأ اهل
 ىناسنت الو اهب لمعت نأ كل ىغبنيف كتاسمتلم لصفلا اذه ىف تبتك ىنإ :دلولا اهيأ

 تاوعد نم هبلطاف ىنم تلأس ىذلا ءاعدلا امأو .كئاعد حلاص ىف ىنركذت نأ نم هيف

 نم كلأسأ ىنإ مهللا «؛كتاولص باقعأ ًاصوصخ كتاقوأ ىف ءاعدلا اذه أرقاو حاحصلا



 حح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجب 7س سل ١١ج

 نمو ءاهلوصح ةيفاعلا نمو ءاهلومش ةمحرلا نمو ءاهماود ةمصعلا نمو ءاهمامت ةمعنلا
 لضفلا نمو .همعأ ماعنإلا نمو «همتأ ناسحإلا نمو ءهدعسأ رمعلا نمو «هدغرأ شيعلا

 ءانلاجآ ةداعسلاب متخا مهللا ءانيلع نكت الو انل نك مهللا ءهبرقأ فطللا نمو «هبذعأ

 انريصم كتمحر ىلإ لعجاو ءانلاصأو انودغ ةيفاعلاب نرقاو ءانلامآ ةدايزلاب ققحو

 ىوقتلا لعجاو ءانبويع حالصإب ديلع نموءانبونذ ىلع كوفع لاجس ببصاو ءانلآمو
 «ةماقتسالا جهن ىلع انتبث مهللا ءاندامتعاو انلكوت كيلعو ءانداهتجا كنيد ىفوءانداز

 ةشيع انقزراو «رازوألا لقث انع ففخو «ةمايقلا موي ةمادنلا تابجوم نم ايندلا ىف انذعأو

 انناوخإو انتاهمأو انئابآ باقرو انباقر قتعاو ءرارشآلا رش انع فرصاو انفكاو «راربألا
 هللاي هللااي هللا اي رابجاي ميلع اي راّتساي ميركاي رامغ اي زيزعاي كتمحرب رانلا نم انتاوخأو

 ايو «نيتملا ةوقلا اذ ايو نيرخآلا رخآ ايو «نيلوألا لوأ ايو «نيمحارلا محرأ اي كتمحرب

 «نيملظلا نم تنك ىنإ كناحيس تنأ الإ هلإ ال «نيمحارلا محرأ ايو «نيكاملا محار

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نعيمجأ هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىَلصو

 راونألا ةاكشم

 هيما سؤ
 هلاسرلا ةيطخ

 ةالصلاو راتسألا عفارو «رارسألا فشاكو «راصبألا حتافو «راونألا صضيفم هلل دما

 عماقو ,راهملا ريذنو «رافغلا ريشبو «رابجلا هبيبح و ءراربألا كيسو «راونألا رون دمحم ىلع

 كحشرو «ىربكلا ةداعسلا بلطل هللا كضيق ميركلا خألا اهيأ ىنتلأس دقف ءدعب امأ

 نأ كتريرس قحلا ىوس امع ىعنو .كتريصب ةقيقتلا رونب لحكو ءايلعلا ةورذلا ىلإ جورعلل

 ةيورملا رايخآلاو ةولتملا تايآلا رهاوظ هيلإ ريشي امب ةنورقم ةهيلإلا راونالا رارسأ كيلإ ثبأ

 ةاكشملاب كلذ ههيبشت ىنعمو ل[ رونلال « ضرألاو تاوُمّسلا رون هللا ف: ىلاعت هلوق لثم

 روث نم باجح فلآ َنيعَبس ف نإ : هيَع هلوق عم ةرجشلاو تيزلاو حابصللاو ةجاجزلاو

 يوم جمد د#خ  عاظالاى ل اسعو مسمع عا هدا
 كلاؤي ”تيقيرا ققلو «ء«هرصد هك رذأ نَم لك ههجو تاحبس تفرح 5 اَهشَك َوَل ةَملظَو

 الإ متفتي ال اًملغم اياب تعرقو + قيرظانلا نيعا ضارع ةيبلاغا نود نفعت ا يع قلم

 لي ىلحتو ضرعت ةقيقح لك الو «ىشغيو فشكي رس لك سيل مث «نيخسارلا ءاملعلل
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 هب اوَقَطَت اذِإَف هللب ءامّلعلا الإ همَلْعَي ال نوكَلا ةئيهك ملعلا نم نإ» : نيرخآلاو نيلوألا ديس



 حا ألق بسسس سس سبح ىلازقلامامإلالئاسرةعوموجبمب ح

 رارسألا ظفح بجو هللاب رارتغالا لهأ رثك امهمو :4هللاب رارتغالا لمَ الإ مهْيَلَع هركئي مل

 حشأ الف رورغلا تاملظ نع رسلا هرنم رونلاب ردصلا حارشنم كارأ ىنكل ءرارشألا هجو نع

 ملعلا فك ىف ملاظلا سيلف .قئاقدو قئاقح ىلإ زمرلاو حئاولو عماول ىلإ ةراشإلاب كيلع

 :ليق دقف هلهأ ريغ ىلإ هثب هنم لقأب هلهأ نع
 7 أ نأ | ل ل 2 4| َحَّبَم نم 8

 ْملَظَدَقَق نيب جوت لا َعَتَمْنَسَو
 ديهمت ىعدتسي هيف لوقلا ىيقحت نإف ةزجوم تاحيولتو ء«ةرصتخم تاراشإب عنقاف

 : 1 5 ا 5 5 1
 حيتافمو ءئممه الو ىصد هيلإ فرصني الو" تفو نآلا هل عستي سيل لوصف حرشو «لوصأ

 :ةثالث لوصف تقولا اذه ىف حتفني امنإو ء«ءاش امب ءاش امك ءاش اذإ اهحتفي هللا ديب بولقلا

 لوألا لصفلا

 هريغلرونلا مسا نأو ىلاعت هللاوه قحلارونلا نأ نايب ىف
 هل ةقيقح ال ضحمزاجم

 دنع ىناشلا عضولاب مث «ماوعلا دنع لوألا عضولاب رونلا ىنعم فرعت نأب هتايبو

 ىلإ ةبوسنملا رونلا تاجرد فرعت مث «ءصاوخلا صاوخ دنع ثلاثلا عضولاب مث «صاوتخلا
 .ءىصقألا ىلعألا رونلا وه ىلاعت هللا نأ اهتاجرد روهظ دنع كل فشكتيل اهقئاقحو صاوخلا

 لوألا عضولا امأ .هيف هل كيرش ال هدحو ىقيقحلا قحلا رونلا هنأ اهقتاقح فاشكتنا دنعو

 نطبيو هريغل ةلاحم ال ئشلا رهظي ذإ ىفاضإ رمأ روهظلاو روهظلا ىلإ ريشي رونلاف ىماعلا
 .ةلاحمال تاكاردإلا ىلإ هروهظ ةفاضإو ةفاضإلاب اًنطاب ةفاضإلاب ارهاظ نوكيف هريغ نع

 ىلإ ةفاضإلاب ءايشآلاو ءرصبلا ةساح اهنمو ساوحلا ماوعلا دنع اهلجأو تاكاردإلا ىوقأو

 هسفنب رصبي ام اهنمو «ةملظملا ماسجألاك هسفنب رصبي ال ام اهنم :ماسقأ ةثالث ىرصبلا سحلا

 ام اهنمو .ةلعشم نكت مل اذإ رانلا مسجو بكاوكلا لثم ةئيضملا ماسجألاك هريغ هب رصبي الو

 مث «ثلاثلا مسقلا اذهل مسا رونلاو «جرسلاو ةلعشملا نارينلاو رمقلاو سمشلاك هريغ هب رصبي

 لاقيف ةفيثكلا ماسجألا رهاوظ ىلع ةرينملا ماسجألا هذه نم ضيفي ام ىلع قلطي ةرات

 ةراتو .بوثلاو طئاخحلا ىلع جارسلا رونو ؛ءضرألا ىلع سمشلا رون عقوو ضرألا ترانتسا

 رونلاف ةلمحلا ىلعو .ةرينتسم اهسفنأ ىف اهنأل اًضيأ ةقرشملا ماسجألا هذه سفن ىلع ىلطي

 .لوألا عضولاب هتقيقحو هدح اذه . سمشلاك هريغ هب رصبيو هسفنب رصبي امع ةرابع
 دوجو ىلع اًقوقوم كاردإلا ناكو كاردالل روهظلا وه هحورو رونلا رس ناك امل :ةقيقد
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 راونألا نمت ءىش سيلو رهظملا رهاظلا وه رونلا ذإ اًمغيأ ةرصابلا نيعلا دوجو ىلعو رونلا

 انكر هنوك ىف رهاظلا رونلا ةرصابلا حورلا ىواس دقف .ًارهظم الو نايمعلا قح ىف ارهاظ

 رونلا امأو «كاردإلا اهبو ةكردملا ىه ةرصابلا حورلا نأ ىف هيلع حجرت مث كاردإلل هنم دبال

 ءرصبملا رونلاب هتم ىحأ رونلاب رونلا مسا نأكو ءكاردإلا هدنع لب كاردإ هب الو كردمب سيلف

 فو «فيعض هنيع رون نإ شافخلا ىف اولاقف ةرصبملا نيعلا رون ىلع رونلا مسا اوقلطأف
 رون عمجي هنإ داوسلا ىفو ءهرصب ررن دقف هنأ ىمعألا ىفو ءرصبلا رون فيعض هنإ شمعألا

 اهب ةنوفجم نيعلا لعجو داوسلا نولب هيهلإلا ةمكحلا اهتصخ امنإ نافجألاو هيوقيو رصبلا

 ىلإ رظنلا ةمادإ نإ ىتح هرون فعضيف نيعلا رون قرفيف ضايبلا امأو .نيعلا ءوض عمجتل

 تن ف تيتنعلا قد امك هقحعو نيعتلا نوت ره ىسيشلا نوت ىلإ لم قرسلا" ضانلا
 اذهو ىلوأ مسالا اذهب نكي مل هنأو رون ىمسي ةرصابلا حورسلا نأ اذهب تفرع دقف «ىوقلا

 .صاوخلا عضو وهو ىناثلا عضولا وه

 رصبي الو هريغ رصبي هنإف ناصقنلا نم عاونأب موسوم رصبلا رون نأ ملعا :ةقيقح
 ءايغألا »نه رضنيو بانج كرو وهام رصشألاو ترق :ام ألو ةنف دعب اع رضي الو ةيقن

 رصبي الو ةيهانتم ءايشأ رصبيو اهلك نود اهضعب تادوجوملا نم رصبيو ءاهنطاب نود اهرهاظ
 نكاسلاو اًبيرق ديعبلا ىريو !ريغص ريبكلا ىريف هراصبإ ىف اريثك طلغيو هل ةياهن ال ام
 نيع نيعألا ىف ناك نإف ةرهاظلا نيعلا قرافت ال صئاقن عبس هذهف ءاّنكاس كرحتملاو اًكرحتم

 بلق ىف نأ ملعاف رونلا مساب ىلوأ وه له ىرعش تيلف ءاهلك صئاقنلا هذه نع ةهزنم

 سفنلا ةراتو حورلاب ةراتو لقعلاب ةرات اهنع ربعي ىتلا ىهو اهلامك ةفص هذه اًئيع ناسنإلا
 ةرثك ةريصبلا فيعضلا دنع تمهوأ ترثك اذإ اهنإف «تارابعلا هذه كنع عد «ىناسنإلا

 نونجملا نعو ةميهبلا نعو عيضرلا لفطلا نع لقاعلا هب زيمتي ىذلا ىنعملا هب ىنعنف ىناعملا

 نيعلا نم رون ىمسي نأب ىلوأ لقعلا لوقنف حالطصالا ىف روهمجلل ةعباتم القع همسنلو

 . عبسلا صئاقنلا نع هردق ةعفرل ةرهاظلا

 كرديو هسفن كرديو هريغ كردي لقعلاو اهسفن رصبت ال نيعلا نأ وهف :ىلوآلا امأ

 هسفنب هملعب هملع كرديو ءهسفن ماع كرديو ءارداقو املاع هسفن كردي ذإ هسفن تافص

 ماسجألا ةلاب كردي امل روصتت ال ةصاخ هذهو «ةياهن ريغ ىلإ هسفن هملعب هملعب هملعو

 .هحرش لوطي رس هءاروو

 نيب ىوسي هدنع لقعلاو دعب ام الو اًطرفم اًبرق اهنم برق ام رصبت ال نيعلا نأ :ةيناثلا
 موخت ىلإ ةظحل ىف لزنيو ءايقر تاومسلا ىلعأ ىلإ هقرط ىف جرعيو ديعبلاو بيرقلا
 برقلا هسدق تاينجب موحي نأ نع هزنم هنأ فشكنا قئاقحلا تقح اذإ لب ءايوه ضرألا



 نع جذومنألا ولخي الو ىلاعت هللا روحب نم جذومنأ هنإف ءماسجألا نيب ضرعي ىذلا دعبلو

 هللا نإ# هلع هلوق رصل ةطقتلل كؤه اعر اذهو «ةقواسسلا ةررذ ىلإ نزيل ناك نإو ةائاحبم
 . هنايب ىف ضوخلا نآلا ىرأ تسلف ء؛هتروص ىَلَع مَآ َقَلَخ

 امو ىسركلاو شرعلا ىف فرصتي لقعلاو «باجحلا ءارو ام كردت ال نيعلا نأ :ةئلاثلا

 هتكلميو هب صاخلا هملاع ىف هفرصتك توكلملاو ىلعألا ألملا ىفو تاوامسلا بجح ءارو

 لقعلا باجح امنإو .لقعلا نع بجحت ال اهلك قئاقحلا لب ءهب ةصاخلا اهب ىنعأ .ةبيرقلا

 دنع هسفن نم نيعلا باجح ىهاضت هل ةنراقم تافص ببسي هسفنل هسفن نم بجحي ثيح

 .باتكلا نم ثلاثلا لصفلا ىف اذه فرعتسو نافجألا ضيمخت

 اهبلاوق لب اهنطاب نود ىلعألا اهحطسو اهرهاظ ءايشألا نم كردت نيعلا نأ :ةعبارلا

 اهقئاقح كرديو ءاهرارسأو ءايشألا نطاوب ىلإ لغلغتي لقعلاو ءاهقئاقح نود اهروصو

 مك نمو تقلخ فيكو تثدح مم اهنأو ءاهمكحو اهللعو اهبابسأ طبنتسيو ءاهحاورأو

 ؟هتاقولخم رئاس ىلإ هتبسن امو لزن دوجولا ىف ةبترم ىأ ىلعو بكرو ئشلا عمج ىنمم

 .ىلوأ اهيف زاجيإلا ىرن اهحرش لوطي رخأ ثحابم ىلإ
 ريثك نعو تالوقعملا عيمج نع رصقت ذإ تادوجوملا ضعي رصبت نيعلا نأ :ةسماخلا

 ىوقلاو ةدوربلاو ةرارحلاو موعطلاو حئاورلا الو تاوصألا كردت الو تاسوسحملا نم

 رورسلاو حرفلاك ةيناسفنلا ةنطابلا تافصلا لب ءقوذلاو مشلاو عمسلا ةوق ىنعأ . ةكردملا

 نم كلذ ريغ ىلإ ملعلاو ةدارإلاو ةردقلاو ةوهشلاو قشعلاو ةذللاو ملألاو نزحلاو مغلاو

 ملاع ةزواجم هعست ال ىرجملا رصتخمم لاجملا قيض وهف .دعت الو ىصحت ال تادوجوم

 تادوجوملا ماسقأ سخأ اهسفن ىف ماسجألا نإف «تادوجوملا سخأ امهو لاكشألاو ناولألا

 هذه كردي ذإ لمعلا لاجم اهلك تادوجوملاو ءاهضارعأ سخأ نم لاكشألاو .ناولألاو

 امكح اهيلع مكحيو اهعيمج ىف فرصتيف رثكألا وهو هدعن مل امو اهانددع ىتلا تادوجوملا

 نيعلل نيأ نمف «ةيلج هدنع ةيفخلا ىناعملاو ةرهاظ هدنع ةنطايلا رارسألاف ءاًقداص اًنيقي

 ةملظ اهنكلو اهريغ ىلإ ةفاضإلاب رون اهب الك .رونلا مسا قاقحتسا ىف هتاواسم ةرصابلا

 ناولألا ةنازخ ىهو هنئازخخ سخأب اهلكو هسيساوج نم سوساج ىه لب ءهيلإ ةفاضإلاب
 .ذفانلا همكحو بقاشلا هيأر هيضتقي امب اهيف ىضقيف اهرابخأ هترضح ىلإ عفرتل لاكشألاو

 دونجو مدخ مهءاروو ظفحو ركذو ركفو مهوو لايخ نم ىهو اهاوس هسيساوج ساوحلاو
 حرشو ءدشأ لب هديبع كلملا راخستسا مهيف فرصتيو مهرخسي رضاحلا هملاع ىف هل ةرخسم

 .ءايحإلا بتك نم بلقلا بئاجع باتك ىف هانحرش دقو «لوطي كلذ

 .تامولعملا ماسجألا تافص رصبت اهنإف هل ةياهن ال ام رصبت ال نيعلا نأ :ةسداسلا
 نوكت نأ روصتت ال تالوقعملاو تالوقعملا كردي لقعلاو ةيهانتم الإ روصتت ال ماجألاو
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 ىف نكل اًيهانتم الإ هدنع لصاحلا رضدملا نوكي الف ةلصحتملا مولعلا ظحال اذإ معن «ةيهانتم

 هنإف باسحلا نم ْذخف الاثم هل تدرأ نإف لوطي كلذ حرشو .هل ةياهن ال ام كاردإ هتوق

 روصتي الو دادعألا رئاسو ةثالثلاو نينثالا تافيعضت كرديو ةياهن اهل ةياهن الو دادعألا كردي

 ئشلاب هملع كردي لب «ةياهن اهل روصتي الو دادعألا نيب بسنلا نم اعاونأ كرديو ةياهن اهل

 د اهل ةدع» فكن كل درا ةعيرلا نه ىف موق: : تعي ملقم ملام انرغلاب يلق ةملقو

 ىف بكاوكلاو رحب رادقم ىف سمشلا ىرتف ًريغص ريبكلا كردت نيعلا نأ :ةعباسلا

 ضرألا نم ربكأ سمشلاو بكاوكلا نأ كردي لقعلاو قرزأ طاسب ىلع ةروشتم ريناد روص

 اًنكاس ىبصلا ىريو ءاّنكاس هيدي نيب لظلا ىري لب ةنكاس بكاوكلا ىريو «ةفعاضم اًفاعضأ

 اكرحتم لظلاو ٍارقلا ىلع دنادلاو ومنلا ىف كرحتي ىبصلا نأ كردي لقعلاو .هرادقم ىف

 «؟سْمشلا تّلآزأ» : ليربجل يَع لاق امك ةريثك ًالايمأ ةظحل لك ىف كرحتت بكاوكلاو اًمئاد

 ةريسَم تكَرحَت ْدَق ْمَعَت تلُق نأ ىَلِإ ال تلق َدنم» :لاق 2؟فّيكو» :لاق معن ٠ .ال» :لاقف
 ءالقعلا ىرن :تلق نإف ءاهنع هزنم لقعلاو ة ةريثك رصبلا طلغ عاونأو .«ماع ةنامسح

 اهماكحأ نأ نونظي تاداقتعاب مكحت دق مهماهوأو مهتالايخ نأ ملعاف مهرظن ىف نوطلغي

 0 ا انحرش دقو .اهيلإ بوسنم طلغلاف لقعلا ماكحأ

 ىري لب طلغي نأ روصتي مل لايخلاو مهولا ةواشغ نع درجت اذإ لقعلا امأف ءرظنلا كحم

 توملا دعب عزاونلا هذه نع هدربت لمكي امنإو ءرسع هدرجت ىفو هيلع ىه ام ىلع ءايشألا
 رشوأ ريخ نم همدق ام دحأ لك فداصيو رارسألا ىلجنتو ءاطغلا فشكني كلذ دنعو

 كنع انفشكف :هل لاقي اهدنعو اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال اًناتك دهاشيو ًارضحم

 هماهوأب رورغملا لوقي اهدنعو «مهولاو لايخلا ءاطغ ءاطغلا امنإو .ديدح مويلا كرصبف كءاطغ

 «نونقوم انإ اًحلاص لمعن انعجراف انعمسو انرصبأ انبر :ةلطابلا هتالايخخو ةدسافلا هتاداقتعاو

 لقعلا نأ تفرع مث «سوسحملا فورعملا رونلا نم رونلا مساب ىلوأ نيعلا نأ اذهب تفرع دقف

 قحلا لب ىلوأ هنإ هعم لاقي نأ حصي ام توافتلا نم امهنيب لب «نيعلا نم رونلا مساب ىلوأ
 .هنود مسالا قحتسي هنأ

 ةبترم ىلع اهلك اهدنع تارصبملا تسيلف ةرصبم تناك نإو لوقعلا نأ ملعا :ةقيقد

 ئشلا نأب هملع لثم ةيرورضلا مولعلاك ةرضاح اهنأك اهدنع نوكت اهضعب لب «ةدحاو

 اًقدص نوكي ال دحاولا لوقلاو ءامودعم اًدوجوم نوكي الو اًئيدح اًيدق نوكي ال دحاولا

 معألا ناك اًدوجوم ناك اذإ صخألا نأو ؛هلثمل تبث هزاوج ئشلل تبث اذإ مكحلا نأو اًبذكو

 «ناويخلا دجو دقف ناسنإلا دجو اذإو «نوللا دجو دّقف داوسلا دجو اذإف ءدوجولا بجاو

 دوجو نم الو ءداوسلا دوجو نوللا دوجولا نم مزلي ال ذإ لقعلا ىف مزلي الف هسكع امأو



 د 10١ بسسس سس ع بس ىلازفلامامإلالئاسةعووحم د

 تازئاجلاو تابجاولا ىف ةيرورضلا اياضقلا نم كلذ ريغ ىلإ ناسنإلا دوجو ناويسملا

 زهي نأ ىلإ جاتحي لب هيلع ضرع اذإ لاح لك ىف لقعلا نراقي ال ام اهنمو 00

 قارشإ دنعف .ءامكحلا مالك ههبني امنإو «تايرظنلاك هيبنتلاب هيلع هبنيو هدانز ىروتبيو هفاطمعأ
 هللا مالك ةمكحلا مظعأو .ةوقلاب ًارصبم ناك نأ دعب لعفلاب ارصبم ناسنإلا ريصي ةمكحلا رون

 رون ةلزنم لقعلا نيع دنع نآرقلا تايآ ةلزنم نوكيف ةصاخ نآرقلا همالك..ةلمج نمو) : ىلاعت

 رون ىمسي امك اًرون نآرقلا ىمسي نأ ىرحلابف راصبإلا متي هب ذإ «ةرهاظلا نيعلا دنع سمشلا

 هلوق ىنعم مهفي اذهبو ؛(نيعلا رون لقعلا لاثمو «سمشلارون نآرقلا نايف رون سسنلا

 مكءاج دق :ىلاعت هلوقو .4 : نياغتلا) 4 انلزنأ يذلا روثلاو هلوسرو للاب اونمآق )» : ىلاعت

 .[ 1 :ءاسنلا] 4 انيبم ارون مكيلإ انلزنَأو مكبر نم ناهرب

 ملاع نم ةنطابيو ةرهاظ نانيع نيعلا نأ اذه نم تمهف اذإف :ةقيقحلا هذهل ةلمكت

 سمش نينيعلا نم نيع لكلو توكلملا ملاع وهو رخآ ملاع نم ةنطابلاو «ةدهاشملاو سا

 ملاع نم ةرهاظلاو .ةنطاب ىرخألاو ةرهاظ امهادحإ .راصبإلا ةلماك ريصت هدنع رونو

 «ةلزنملا هللا بتكو نآرقلا وهو تركلملا ملاع نم ةنطابلاو .ةسوسحملا سمشلا ىهو ةداهذلا

 ملعلا اذه ىفو توكلملا باوبأ نم باب كل حتفنا دقف اًمات اًفاشكنا اذه كل فشكنا ادهم

 روصقلا هب دعقو ملعلا اذه ىلإ رفاسي نمو «ةداهشلا ملاع اهيلإ ةفاضإلاب رقحتسي بئاجع

 ةميهبلا نم لضأ لب ةيناسنإلا ةيصاخ نع مورحمو دعي ةميهب وهف ةداهشلا ملاع ضيضح ىف

 لب ماعنألاك كلوأ ىلاعت لاق كلذلو ءملعلا اذه ىلإ ناريطلا ةحنجأ ةميهبلا طعت مل ذإ

 0 :فارعألا] 4 لْضَأ مه

 بللا ىلإ ةفاضإلاب ةرشقلاك توكلملا ملاع ىلإ ةفاضإلاب ةداهشلا ملاع نأ ملعاو

 ةفاضإلاب لفسلاكو رونلا ىلإ ةفاضإلاب ةملظلاكو «حورلا ىلإ ةفاضإلاب بلاقلاو ةروصلاتو

 «ىناروتلا ملاعلاو ىناحورلا ملاعلاو ىولعلا ملاعلا توكلملا ملاع ىمسي كلذلو ءولعلا ىلإ

 ىولعلا ملاعلاب ىنعن انأ ننظت الو .ىناملظلاو ىنامسجلاو ىلفسلا ملاعلا هتلباقم ىفو

 امأو «مئاهبلا اهكاردإ كراشي سحلاو ةداهشلا ملاع ضعب قح ىف قوقو ولع اهنإف تاوامسلا
 ضرألا ريغ ضرألا هقح ىف لدبتو الإ ايتوكلم ريصي الو توكلملا باوبأ هل حتفت الف دعلا

 «تاوامسلا اهتلمج نمو هضرأ لايخلاو رسحلا تحت لخاد وه ام لك ريصي الو «تادءأ. 'و

 برقل هرفس أدتبا كلاس لكل لوألا جارعملا وه اذهو .هؤامس سحلا نع عفترا ام نكو

 امأو .ىلعألا ملاعلا ىلإ ىقرتي هنمو زيلفاس لفسأ ىلإ دودرم ناسنإلاف .ةيبوبرلا ةرسنح

 ىلع نوفرشي اهنمو ءسدقلا ةرضب - ىف نوقلاع توكلملا ملاع ةلمج نم مهنإف ةكئالملا
 قصصا 2

 مِهْيَلَع ضاَنأ مث ةتملُظ ىف قلخملا ىلخ هللا نإ» : هلع هللا لوسر لاق كلذلو .لفسألا ملاعلا



 مهجارعم غلب اذإ ءايبنألاو . «مهنم ساتلا لاَمْعأب ملعأ مه ةكئالم هللا :لاقو .«هرون نم

 ناك نم ذإ «بيغلا ملاع نم ةلمج ىلع اوفرشأو ىصقألا غلبملا اوغلب دقف توكلملا ملاع ىلإ

 تادوجوملا بابسأ لزنت هدنع نم ىأ بيغلا حيتافم هدنعو هللا دنع ناك توكلملا ملاع ىف

 ةفاضإلاب لظلا ىرجم هنم ىرجي ملاعلا كلذ راثآ نم رثأ ةداهشلا ملاع ذإ ؛ةداهشلا ملاع ىف

 حيتافمو «ببسلا ىلإ ةفاضإلاب ببسملاو «رمثملا ىلإ ةفاضإلاب رمشلا ىرجم» صخشلا ىلإ
 امك توكلملا ملاعل الاثم ةداهشلا ملاع ناك كلذلو «بابسألا نم رثؤت امنإ تاببسملا ةفرعم

 هتاكاحمو «هب هبشملا ةازاوم نم ولخيال هبشملا نأل ةرجشلاو حابصملاو ةاكشملا نايب ىف ىتأيس

 هتقيقح هنك ىلع علطا نمو .قيمع روغ هل نآلا اذهو دعب وأ برق ىلع ةاكاحملا نم اعون

 ا

 ءرونلا مساب ىلوأ هريغو هسفن رصبي ام لك نإ :انلق :رونلا ةقيقح ىلإ عجرت ةقيقد

 رونلا مساب ىلوأ وهف هريغو هسفن رصبي هنأ نم اًضيأ هريغ هب رصبي ام هتلمج نم ناك نإف

 ىلع هراونأ ناضيفل اريثم اًجارس ىمسي نأ ىرسحلاب لب ءًالصأ هريغ ىف رثؤي ال ىذلا نم
 ىلع فراعملا راونأ هتطساوب ضيفت ذإ ىوبنلا ىسدقلا 0 دجوت ةصاخلا هذهو ءهريغ

 ءاملعتا كلذكو ءجرس مهلك ءايبنألاو + :ًارينم اًجارس هِيَ اذمحم هللا ةيمست مهفي هبو قلخلا

 . ىصحي ال مهنيب بوافتلا نكلو
 ىذلاف ًرينم اًجارس ىمسي نأ راصبإلا رون هنم دافتسي ىذلاب قئاللا ناك اذإ :ةقيقد

 ىف سبتقت امنإ ةيضرألا جرسلا هذهو «رانلاب هنع ىنكي نأب ريدج هسفن ىف جارسلا هنم سبتقي

 ريصي امنإ ران هسسمت مل ولو ئضي هتيز داكي ىوبنلا ىسدقلا حورلاو ةيولع راونأ نم اهلصأ

 ةيهلإلا حاورألا نم ةيضرألا حاورألا سبتقم نوكي نأ ىرحلابف ءراثلا هتسم اذإ رون ىلع اًرون
 هجو فلأ نوعبس هل اكلم هلل نإ :الاقف مالسلا امهيلع سابع نباو ىلع اهفصو ىتلا ةيولعلا

 ىذلا وهو ءاهعيمجب هللا حبسي ناسل فلأ نوعبس مق ف لك ىف مف فلأ نوعبس هجو لك ىف

 اذإ ىهف .[84 :ابنلا) # افص ةكئالملاو حورلا موقي موي )> :ليقف مهلك ةكئالملاب ليوق

 الإ سنؤيال كلذو ءرانلا الإ لاثم اهل نكي مل ةيضرألا جرسلا اهنم سبتقي ثيح نم تربتعا

 .روطلا بناج نم
 بترتت نأ اهل ناك نإ ةيضرألا راونألا سبتقت اهنم ىتلا ةيوامسلا راونألا :ةقيقد

 .ةبتر ىلعأ هنأل رونلا مساب ىلوأ لوألا عبنملا نم برقألاف ء.ضعب نم اهضعب سبتقي ثيحب

 ةوك ىف ًالخاد رمقلا ءوض رصبي نأب الإ ناسنإلا هكردي ال ةداهشلا ملاع ىف اهبيترت لاثمو

 مث ءاهتلباقم ىف رخآ طئاح ىلع اهنم اًمطعنم طئاح ىلع ةبوصنم ةآرم ىلع اًعقاو تيب

 نم ضرألا ىلع ام نأ ملعت تنأف «ضرألا هنم رينتست ثيحب ضرألا ىلع اهنم اًفطعنم



 دج #7307 تتقلب سس سس بس  ىلازقلاةامإلا لئايرةعويجبم ح

 ءرمقلل عبات ةآرملا ىلع امو «ةآرملا ىلع امل عبات طئاحلا ىلع امو «طئاخحلا ىلع امل عبات رونلا

 ةعبرألا راونألا هذهو .رمقلا ىلع رونلا قرشي اهنم ذإ سمشلا ىف امل عبات رمقلا ىف امو

 ال ةصاخ ةجردو مولعم ماقم دحاو لكلو «ضعب نم لمكأو ضعب نم ىلعأ اهضعب ةبترتم
 بيترت ىلع تدجو امنإ ةيتوكلملا راونألا نأ رئاصبلا بابرأل فشكنا دق هنأ ملعاف ءاهادعتي

 ليفارسإ ةبتر نوكت نأ دعبي الف ىصقألا رونلا ىلإ برقت برقألا وهع«برقملا نأو ءكلذك

 راونألا عبنم ىه ىتلا ةيبوبرلا ةرضح نم هتجرد برقت ىذلا برقآلا نأو ليربج ةبتر قرف

 مهيقرتو مهترثك مولعملا اغإو ءءاصحإلا نع ىصعتست تاجرد مهنيبو ىندألا مهيف نأو اهلك

 انإو 4317+ مولعم ماقم هل الإ انم امو» : دلل ل ل ل ل

 .[ل559 14 :تافاصلا] #4 نوحبسملا نحنل انإو هر: نوفاصلا نحنل

 لب .ةياهن ريغ ىلإ لسلستت ال اهنأ ملعاف «ءبيترت اهل راونألا نأ تفرع اذإ :ةقيقد

 اهلك راونألا قرشت هنمو هريغ نم رون هيتأي سيل هتاذبو هتاذل رونلا وهو لوأ عبنم ىلإ ىقترت

 رينملاب وأ هريغ نم هرون ريعتسملا ريئتسملاب ىلوأو قحأ رونلا مسا له نآلا رظناف .اهبيترت ىلع
 رونلا مسا نأ ققحتت هبو هيف قحلا كيلع ىفخي هنأ ىدنع امف ؟هاوس ام لكل رونملا هتاذ ىف

 .هريغ ىلإ رونلا لزني هنمو هقوف رون ال ىذلا ىلعألا ىصقألا رونلاب قح-أ
 اذإ هاوس ام لك ذإ ءضحم زاجم ىلوألا رونلا مسا نأ ىلابأ الو لوقأ لب :ةقيقح

 ماوق الو هريغ نم راعتسم هرون لب هل رون ال هتاذ ثيح نم هتاذ ىف وهف هتاذ تربتعا

 اًبايث راعتسا نم نأ ىرتفأ ضحم زاجم راعتسملا ةبسنو .اهريغب لب اهسفنب ةراعتسملا هتينارونل

 ةقيقحلاب ىنغ هل همسر ىذلا دحلا ىلعو ءريعملا هبكرأ ىذلا تقولا ىف هبكرو اًبكرمو اًسرفو
 وه ىنغلا امنإو .ناك امك هسفن ىف ريقف وه ريعتسملا لب الك ىنغلا وه ريعملا نأ وأ زاجملاب وأ

 هديب ىذلا وه قحلا رونلا اًذِإف ؛عازتنالاو دادرتسسالا هيلإو ءاطعإلاو ةراعإلا هنم ىذلا ريعللا

 مسالا اذه ةقيقح ىف هعم دحأل ةكرش الف اًيناث ةمادإلاو «ألوأ ةرانإلا هنمو ءرمألاو قلخا

 ىلع كلاملا لضفت هايإ هتيمستب هيلع لضفتيو «هب هتيمست ثيح نم الإ هقاقحتسا ىف الو
 كلم هلامو هنأ ملع ةقيقحلا هذه ديعلل فشكتنا اذإو ءاكلام هامس مث ًالام هاطعأ اذإ هدبع

 . الصأ هيف هل كيرش ال درفتلا ىلع هكلال

 ةملظ ال هنأ ملعاف .هبتارفو راهظإلاو روهظلا ىلإ عجار رونلا نأ تفرع امهم :ةقيقح

 ريصي سيل ذإ راصبألل رهظي سيل هنأل اًملظم ىمسو ءملظم هنأل مدعلا ةملظ نم دشأ

 ال فيك هسفنل الو هريغل اًدوجوم سيل ىذلاف هسفن ىف دوجوم هنأ عم رصبلل ادوجوم

 رهظي مل ام ئشلا نإف ءرونلا وهف دوجولا هتلباقم ىفو ةملظلا ىف ةياغلا وه نوكي نأ قحتسي
 هل ام ىلإو هتاذ نم دوجولا هل ام ىلإ مسقني اًضيأ هسفنب دوجولاو «هريغل رهظي ال هتاذ ىف



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجب تسسسسل ١0 حي

 هتبسن اذإ لب ءهسفتب هل ماوق ال راعتسم هدوجوف هريغ نم دوجولا هل امو .هريغ نم دوجولا
 دوجوملاف «ىنغلاو بوثلا ةراعتسا لاثم ىف تفرع امك ىقيقح دوجوب كلذ سيلو هريغ ىلإ
 .ىلاعت هللا وه قحلا رونلا نأ امك ىلاعت هللا وه قحلا

 ةقيقحلا ةورذ ىلإ زاجملا ضيضح نم نوفراعلا ىقرتي انهه نم :قئاقحلا ةقيقح

 كلاه ءىش لك نأو هللا الإ دوجولا ىف سيل نأ ةينايعلا ةدهاشملاب اوأرف مهجلرعم اولمكتساو

 روصتي ال ذإ اًدبأو ًالزأ كلاه وه لب «تاقوألا نم تقو ىف اًنكلاه ريصي هنأل .ههجو الإ

 ربتعا اذإو «ضحم مدع وهف هتاذ ثيح نم هتاذ تربتعا اذإ هاوس ءىش لك نإف .كلذك الإ

 هجولا نم لب هتاذ ىف ال اًدوجوم ىئر قحلا لوألا نم دوجولا هيلإ ىرسي ىذلا هجولا نم
 ءهسفن ىلإ هجو :ناهجو ءىش لكلو .طقف هللا هجو دوجوملا نوكيف هدجوم ىلي ىذلا

 الإ دوجوم ال اًذإف ءدوجو هللا هجو رابتعابو ءمدع هسفن هجو رابتعاب وهف .هبر ىلإ هجوو

 د ايملا مايق ىلإ ءالؤه رقتفي ملو .اًدبأو ًالزأ ههجو الإ كلاه ءىش لك اًذإف ءههجوو هللا

 .ادنلا اذه لب. ١7[. :رفاغا «ر املا دحاولا هلل موُيلا كلملا نك © : ىرابلا ءادن اوعمتسيل
 3 ا تكا را «ربكأ هللا» هلوق ىنعم اومهفي ملو ءادبأ مهغمس قرافي

 لب «ةيءبتلا ةبتر لب ةيعملا ةبتر هريغل سيل لب ءهنم ربكأ وه نوكي ىتح هريغ هعم دوجولا ىف
 نم ربكأ نوكي نأ لاحمو ءطقف ههجو دوجوملاف هيلي ىذلا هجولا نم الإ دوجو هريغل سيل

 هريغ كردي نأ نم ربكأو ةسياقملاو ةفاضإلا ىنعمب ربكأ هل لاقي نأ نم ربكأ هانعم لب ههجو

 لاو تو رععب لك ذإ يحتال فعلم هك لبا ف رميا ىلا اكلم نا ذاك ارد فاي رك ميك

 ىف هانركذ ققحن هل اذهو .ءايربكلاو لالجلا ىفاني كلذو هئاليتساو فراعلا ناطلس تحت

 . «؟ىنسحلا هللا ءامسأ ىناعم ىف ىنسألا دصقملا» : باتك

 دوجولا ىف اورد مل مهنأ ىلع اوقفتا ةقيقحلا ءامس ىلإ جورعلا دعب نوفراعلا :ةراشإ
 اًقوذ هل راص نم مهنمو اًيملع اًنافرع ةلاحلا هذه هل ناك نم مهنم نكل « «قحلا دحاولا الإ

 مهلوقع اهيف توهتساو «ةضحملا ةينادرفلاب اوقرغتساو «ةيلكلاب ةرثكلا مهنع تفتناو ًالاحو

 قبي ملف ءاضيأ مهسفنأ ركذل الو هللا ريغ ركذل عستم مهيف قبي ملو هيف نيتوهبملاك اوراصف

 لاقو .قحلا انأ :مهضعب لاقف ءمهلوقع ناطلس هنود عقو اركس اوركسف هللا الإ مهدنع

 لاح ىف قاشعلا مالكو ءهللا الإ ةنجلا ىف ام :رخآلا لاقو . ىنأش مظعأ ام ىناحبس :رخآلا

 نازيم وه ىذلا لقع ا ناطلس ىلإ اودرو مهركس مهنع فخ املف ىكحي الو ىوطي ركسلا

 ىف قشاعلا لوق لثم داحتالا هبشي لب داحتالا ةقيقح نكي مل كلذ نأ اوفرع هضرأ ىف هللا

 : قشعلا ضرف لاح
 اتأ ىوطمأنمو ىوممأ نًّمانأ

 اَندَباَنْلَلَح العوز نحت



 ىتلا روصلا نأ نظيف ءطق ةآرملا ري ملو ءاهيف رظنيف ةآرم ناسنإلا أجفي نأ دعبي الف

 نول ةرمنلا نأ نظيف جاجزلا ىف رمخلا ىريو ءاهب ةدحتم ةآرملا ةروص ىف ةآرملا ىف اهأر

 :لاقف هةرغتسا همدق هيف خسرو اًفولأم هدنع كلذ راص اًدإف جاجزلا

 ريمقخملا تقآرو جارك

 ركسألا كات نيت هي انحش

 حا قالو مخاََتاَكَف

 مج جالو وحلت (حتستانتتكو

 تيمس تبلغ اذإ ةلاحلا هذهو ءحدق هنأك لاقي نأ نيبو حدق رمخلا لاقي نأ نيب قرفو

 هنإف «هئانف نع ىنفو هسفن نع ىنف هنأل ءانفلا ءانف لب «ءانف لاحلا بحاص ىلإ ةفاضإلاب

 ناكل هسفنب هروعش مدعب رعش ولو ءهسفنب هروعش دعب الو لاحلا كلت ىف هسفنب رعشي سيل
 ناسلبو ءاّداحتا زاجملا ناسلب اهيف قرغتسملا ىلإ ةفاضإلاب لاحلا هذه ىمستو ءهسفنب رعش دق

 .اهيف ضوخلا زوجي ال رارسأ اًضيأ قئاقحلا هذه ءاروو ءاديحوت ةقيقملا

 هجو لب «ضرألاو تاوامسلا ىلإ رون ةفاضإ هجو فرعت نأ ىهتشت كلعل :ةمتاخ

 هنأ تفرع نأ دعي كيلع كلذ ىفخي نأ ىغبتي الو «ضرألاو تاوامسلا رون هتاذ ىف هنوك

 هب فشكتت امع ةرابع رونلا نأل ءىلكلا رونلا هنأو راونآلا لك هنأو هاوس رون الو ررنلا

 ام هنم ىقيقحلا نأو هنمو هلو هب فشكتي ام هنم ىلعأ هلو هب فشكتي ام هنم ىلعأو ءايشألا

 ال هتاذ نم هتاذ ىف هل كلذ لب هدادمتساو سابتقا هنم رون هقوف سيلو هنمو هلو هب فشكني

 نأ تفرع مث «لوألا رونلا الإ هب فصتي نلو روصتي ال اذه نأ تفرع مث .هريغ نم

 ىأ ةريصبلاو رصبلا ىلإ بوسنملا ىنعأ .رونلا ةعيبط نم رون ةنوحشم ضرألاو تاوامسلا

 . لقعلاو سحلا ىلإ

 ىف هدهاشت امو رمقلاو سمشلاو بكاوكلا نم تاوامسلا ىف هدهاشت امف ىرصبلا امأ

 ةفلتخملا ناولألا هب ترهظ ىتح ضرألا ىف ام لك ىلع ةطسينملا ةعشألا نم ضرألا

 تادوجوملا فانصأو نداعملاو تاتابنلاو تاناويحلا نم لاح لك ىلعو «عيبرلا ىف اصوصخ

 ريداقملاو لاكشألا نم سحلل رهظي ام رئاس مث ءدوجو لب روهظ ناولألل نكي مل اهالولو

 .اهتطساوب الإ اهكاردإ روصتي الو ناولألل اًعبت كردي

 ملاعلاو «ةكتالملا رهاوج ىهو اهب نوحشم ىلعألا ملاعلاف ةيونعملا هيلقعلا راونألا امأ

 ماظن رهظ ىلفسلا ىناسنإلا رونلابو ةيناسنإلا مث ةيناويحلا ةايحلا ىهو اهب نوحشم لفسألا

 وهو :هلوقب ىنعملا وهو ىولعلا ملاعلا ماظن رهظ ىكلملا رونلاب نأ امك ىلفسلا ملاعلا

 « ضرألا يف مهتفلخَتسيل » :لاقو 1١[. :دوه]  اهيف مكر معتساو ضرألا نَم ص مكأشنأ



 - ىنازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم حج بص 711 حجح

 يف لعاج ين ٍِظ :لاقو .[37 :لمنلا: 4 ضرألا ءافلح مُكلعجيو :لاقو . [هه :روتلا]

 راونألاب نوحشم هرسأب ملاعلا نأ تفرع اذه تفرع اذإف.[*٠ :ةرقبلا] © ةقيلَخ ضرألا

 رونلا ناضيف ضعب نم اهضعب ةضئاف ةيلفسلا نأ تفرع مث «ةيلقعلا ةنطابلاو ةيرصيلا ةرهاظلا

 نم ةسبتقم ةيسدقلا ةيوبنلا حاورألا نأو ءىسدقلا ىوبنلا رونلا وه جارسلا نأو «جارسلا نم

 نأو «ضعب نم سبتقم اهضعب تايولعلا نأو .رانلا نم جارسلا سابتقا ةيولعلا حاورألا

 نأو «لوألا اهعبنمو اهندعمو راونألا رون ىلإ اهتلمج ىقترت مث «تاماقم بيترت اهبيترت

 طقف هرون ىقيقحلا امنإو «هنم ةراعتسم راونألا رئاس نأو ءهل كيرشال هدحو هللا وهو كلذ

 راونأ راونألا رتاسو وعأالا رون ال اَذإف ءزاجملاب الإ هريغل ةيوه ال وه لب هرون نم لكلا نإو

 هجو مَهف اوُلوَت اَمنيَأَف © ٠ هرطش لومو هيلإ هجوم لك هجوف اهتاذ نم ال هيلت ىذلا هجولا نم

 ةدابعلاب هوحن ةيلوم هوجولا امع ةرابع هلإلا نإف وه الإ هلإ ال اًذِإف .6 : ةرقبلا) 6 هّللا

 الإ وه الف وه الإ هلإ ال هنأ امك لب «حاورألاو راونآلا اهنإف بولقلا هوجو ىنعأ «هيلأتلاو

 وهف ترشأ املك لب هيلإ الإ ةراشإ الف ناك امفيكو «ةراشإلا هيلإ امع ةرابع وه نإف وه
 الو ءاهاتركذ ىتلا قئاقحلا ةقيقح نع كتلفغل تنأ هفرعت ال تنك نإو ء.هيلإ ةراشإلا ةقيقحلاب

 لاثملا رهاظ ىف هيلإ هتبسنف دوجولا ىف ام لكف «ءسمشلا ىلإ لب سمشلا رون ىلإ ةراشإ

 «صاوخلا ديحوت وهالإ وه الو ماوعلا ديحوت هللا الإ هلإ ال اًذِإف ءسمشلا ىلإ رونلا ةبسنك
 ةضحملا ةينادرفلا ىف هبحاصب لخدأو قدأو قحأو لمشأو صخأ اذهو معأ كلذ نأل

 ىقرلا ذإ ةاقرم كلذ ءارو سيلف ةينادرفلا ةكلمم قئالخلا جارعم ىهتنمو «ةفرصلا ةينادحولاو

 تعفترا اذإو «ءاقترالا هيلإ امو ءاقترالا هنم ام ىعدتسي ةفاضإ عون هنإف «ةرثكب الإ روصتي ال

 الو لزان الو لفس الو ولع قبي ملف ةراشإلا تحاطو ةفاضإلا تلطبو ةدحولا تقح ةرثكلا

 الو ةرثك ةدحولا عم الو ولع ىلعألا ءارو سيلف جورعلا لاحتساو ىقرتلا لاحتساف «عفترم
 ىنعأ .ايندلا ءامسلا ىلإ لوزنلابف لاح نم رييغت ةمث ناك نإف .ءجورع ةرثكلا ءاقتنا عم

 . لفسأ هلف ىلعأ هل نكي مل نإو ىلعألا نأل لفسأ ىلإ ولع نم قارشإلاب

 نم وهو «هلهجي نم هركنيو هملعي نم هملعي تابلطلا ىهتنمو تاياغلا ةياغ اذهف
 لهأ الإ هركني مل هب اوقطن اذإف هللاب ءاملعلا الإ هملعي ال ىذلا نونكملا ههتك وه ىذلا ملعلا

 مهوت دقف « كلم لوزن وه ايندلا ءامسلا ىلإ لوزنلا نإ ءاملعلا لاق نأ دعبي الو هللاب ةرغلا

 نإو ايندلا ءامس ىلإ لوزن هل ةينادرفلاب قرغتسملا اذه لاق ذإ هنم دعبأ وه ام نيفراعلا ضعب

 ةالصلا هيلع هلوقب ةراشإلا هيلإو ءءاضعألا كيرحت وأ ساوحلا لامعتسا ىلإ هلورن وه كلذ
 اذإو . «هب قطني ىذلا هناسلو هب رصبي ىذلا هرصبو هب عمسي ىلا هعمس ترص : مالسلاو

 هلوقب ةراشإلا هيلإو «هريغ ال اَذِإ قطانلاو رصابلاو عماسلا وهف هنالو هرصبو هعمس وه ناك
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 اينالا ءامسلا نم دحوملا اذه تاكرحف .ثيدحلا ؛ىندعت ْمَلَق تضرَم» : هيَ ىسوا

 ةنازخم نوم ىلا :لقحلا كاس يق فزت لور اكلل5 قرف هلقسو اهقونز نام يدشن ابانتغاو
 ربدي هنمو ةينادحولا شرع ىلع ىوتسي دعب مث «تاقبط عبس ىلإ ةيئادرفلا ةكلمم» قئالخلا
 قحلا انأ :هلوقك ليوأت هل ؛ككلذ نأ هيلإ رظانلا رظن امبرف هتاوامس تاقبط ىلإ رمألا

 هرصبو هعمس تنكو ىندعت ملف تضرما :مالسلاو ةالصلا هيلع هلؤقك لب «ىناحبسر
 .رادقملا اذه نم رثكأ نفلا اذه نم قيطت كارأ امف نايبلا ناتع كامإ نآلا ىرأف ««هناسلو

 ذخف كتمه هتورذ نود رصقت لب .كتمهب ناكملا اذه ىلإ ومت ال كلعل :ةدعاسم

 تاوامسلا رون هنوك ىتعم ذأ ملعاو .ءكفعضل برقأو كمهف ىلإ برقأ اًمالك كيلإ
 ًالثم اهترضخو عيبرلا ناولأ تيأر اذإف ءىرصبلا ىرهاظلا رونلا ىلإ ةبسنلاب هفرعت ضرآألار

 ناولألا عم ىرت تسل كنأ تننظ امبرو «ناولألا ىرت كنأ ىف كشت تسلف راهنلا ءايض ىف

 نأ اومعزف ماوقأ اذه ىلع رصأ دقلو ءاهريغ ةرضخلا عم ىرأ تسل لوقت كنأكف اهريغ

 رهظأ هنأ عم رونلا دوجو اوركتأف .ناولألا ريغ ناولألا عم سيل هنأو هل ىنعم ال رونل

 «قبس امك هريغ هب رصبيو هسفن ىف رصبي ىذلا وهو ءايشألا رهظت هبو ال فيكو ءايشألا
 لظلا لحم نيب ةيرورض ةقرفت اوكردأ لظلا عوقوو جارسلا ةبيغو سمشلا بورغ دنع نكل

 ةدشل هنأك ىتح ناولألا عم كردي ناولألا ءارو ىنعم رونلا نأي اوفرتعاف ءايضلا عضوم نيبو

 زواج اذإ ءىشلاو 00 بيس هتلش نوكت لقو .«ىفخي هروهظ ةدشلو كردي ال اهب هداحتا

 هللا اوأرو الإ اًئيش اوأر ام رئاصبلا بابرأ نأ ملعاف اذه تفرع اذإف هدض ىلع سكعنا هدح

 نم مهنم نأل .هلبق هللا تيأر الإ اًئيش تيأر ام :لاقف مهضعب اذه ىلع داز امبرو ءهعم

 ملوأ و» :هلوقب ةراشإلا لوألا ىلإو ءايشألاب هاريف ءايشألا ىري نم مهنمو ءهب ءايشألا ىري

 :هلوقب ةراشإلا ىناغلا ىلإو .[0” : تلصف) «ديهش يشأ َُك ىلع هنأ كرب فكي

 ىناثلاو .ةدهاشملا بحاص لوأالاق . 107 : :تلصف] # مهسفنأ يفر قاقآلا يف انتايآ مهيرنس

 سلو «نيكسازلا ءاعلعلا :ةجرو ةناثلاو-ءقيدضلا ةخرح ىلوألاو «فتاياي لالدتسالا بحاض

 رصبلل ءىش لك رهظ امك هنأ ملعاف اذه تفرع اذإف «نيبوجحملا نيلفاغلا ةجرد الإ امهدعب

 رهظي هبو هقرافي ال ءىش لك عم وهف هللاب ةنطابلا ةريصبلل ءىش لك رهظ دقف رهاظلا رونلاب
 سمشلا بورغب بيغي نأ روصتي رهاظلا رونلا نأ وهو توافت انهه ىقب نكلو .؛ئش لك

 . لظلا رهظي ىتح بجحيو

 عم ىقبيف هبورغ ليحتسي لب هتبيغ روصتي ال ءىش لك رهظي هب ىذلا ىهلإلا رونلا امأ
 تاومسلا تمدهنال هتبيغ رطضي ولو ةقرفتلاب لالدتسالا قيرط عطقناف اًمئاد اهلك ءايشآلا

 امل نكل ءءايشألا ترهظ هب امب ةفرعملا ىلإ هعم رطضي ام ةقرفتلا نم هب كردألو ضرألاو



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم سس ممم ١1 دج

 هديب مسي ءىش لك هإ اهتلاخ ةئئادحاول ةداهشلا ىف عارت طق قلع اهلك ءاننألا تزاش
 ذإ قيرطلا ىفخو قيرفتلا عفترا تاقوألا ضعب ىف ال تاقوألا عيمج ىفو .ءايشألا ضعب ال

 ةداهشلا ىف لاوحألا هباشتت ضيقن الو هل دض ال امف دادضألاب ءايشألا ةفرعم رهاظلا قيرطلا

 نم ناحيسف :هئايض قارشإل هنع ةلفغلاو هئالج ةدشل هؤافخ نوكيو ىفخي نأ دب الف ءهل

 اذه مهفي ال اًنضيأ امبرو ءهرون قارشإل مهنع بجتحاو هروهظ ةدشل قلخلا نع ىفتخا

 لك ىف هنإ «ءايشألا عم رونلاك ءىش لك عم هللا نإ انلوق نم مهفيف نيرصاقلا ضعب مالكلا

 لبق كل لوقن نأ لايخلا اذه ةراثإ نع دعبألا لب «ناكم ىلإ ةبسنلا نع سدقتو ىلاعت ناكم

 ةفرعم ىف رهظملا قرافي ال رهظملاو ءئش لك رهظم هنأو ءىش لك قوف هنأو ءىش لك
 رهظملا نأ اًضيأ كيلع ىفخي ال مث ءئش لك عم هنإ انلوقب ىنعن ىذلا اذهف «ةريصبلا بحاص

 ربتعاو ضقانتم هنأ نظت الف هجوب هلبقو هجوب هعم هنكل هعم هنأ عم هقوفو رهظملا لبق

 لظ ةكرح عم ديلا ةكرح نوكت فيك رلظناو ءنافرعلا ىف كتجرد ردق ىه ىتلا تاسوسحملاب

 ملع لكلف ملعلا نم طمنلا اذه رجهيلف اذه ةفرعمل هردص عمتي مل نمو لاّضيأ اهلبقو ديلا

 .هل ىلخ امل رسيم لكو لاجر

 ىناثلا لصملا

 ةرجشلاوةجاجزلاو حابصملاو ةاكشملا لاثم نايب ىف
 رانلاو تيرلاو

 ىنكلو ءدودحم دح ريغ ىلإ امهيف لاجملا عستي نيبطق ميدقت ىعدتسي :كلذ نايبو

 .راصتخالاو زمرلاب امهيلإ ريشأ
 «ةلثمألا بلاوقب ىناعملا حاورأ طبض هجوو هجاهنمو ليثمتلا رس نايب ىف :امهدحأ

 نيبو «لاثمألا ةنيط ذختي اهنم ىتلا ةداهشلا ملاع نيب ةنزاوملا هنكو امهنيب ةبسانملا ةيفيك هجوو

 . ىناعملا حاورأ لزنت هنم ىذلا توكلملا ملاع

 لاثملا اذه نإف ءاهراونأ بتارمر ةيرشبلا ةنيطلا : جادزا تاقبط ىف :ىناثلا بطقلاو

 , [8# :روتلا] 'اهيف ةاكششمك نمل بق ىف هرون لما دوعسم نبأ أرق دقو «كلذ نايبل قوسم

 .«اهيف ةأكشمك َّنَمآ نم بلق روث لّثم» بعك نب ىبأ أرقو

 هجاهنمو ليثم ةلارس نايب ىف لوألا بطقلا
 تئش نإو «ىلقعو ىسح تلق تئش نإو .ىئنامسجو ىناحور ناملاع ملاعلا نأ ملعا

 ىف امهتربتعا اذإف «تارابعلا فالتخاب فلتخي امنإو .«براقتم لكلاو ىلفسو ىولع تلق



 :تلق امهل ةكردملا نيعلا ىلإ ةفاضإلاب امهتربتعا اذإو ءىناحورو ىنامسج :تلق امهسننأ

 تيمس امبرو .ىلفسو ىولع تلق رخآلا ىلإ امهدحأ ةفاضإب امهتربتعا نإو «ىلقعو ىسح

 نم قئاقحلا ىلإ رظني نمو توكلملاو بيغلا ملاع رخآلاو :ةداهشلاو كلملا ملاع امهدحأ

 ىناعملا لعجي قئاقحلا هل فشكتت ىذلاو ىناعملا ةرثك ليختيو اهترخف نم دعب اكو ظافلألا

 نيقيرفلا ىلإو ظافلألا م قئاقح ا بلطي ذِإ هنم سكعلاب تحصل رمأو 26 ظافلألاو ًالصأ

 ٍطارص ىلع ايوس يشمي نَمَأ ئدهأ ههجو ئلع يم يشمي د نمفأ 8: ىلاعت هلوقب ةراشإلا

 ىولعلا ىتوكلملا ملاعلا نأ ملعاف ةماعلا يب كير عوتق ةذرد .15؟ :كلملا] ميقتسم

 ملاعلاو ءةفاكلا هدهشي ذإ ةداهشلا ملاع ىسحلا ملاعلاو ءرثكألا نع بئاغ وه ذإ بيغ ملاع

 نينرتلا قيرط دال ةييياعو .لابمتا ديسك كلاولو «ىلقعلا ملاعلا ىلإ ةاقرم ىسحلا
 هللا نم برقي نلف هللا نم برقلاو ةيبوبرلا ةرضحلا ىلإ رفسلا رذعتل كلذ رذعت ولو ءهينإ

 ىذلا وه لايخلاو سحلا كاردإ نع عفترملا ملاعلاو ءسدقلا ةريظح ةحوبحب أطي مل ام دحأ

 وه ام هيف لخدي الو ءىش هنم جرخيال ثيحب هتلمج تريتعا اذإو «سدقلا ملاعب هينعن

 سدقلا حئاول ىرجم وه ىذلا ىرشبلا حورلا انيمس امبرو .ءسدقلا ةريظح هانيمس هنم بيرم
 نكلو «ءسدقلا ىناعم ىف اًناعمإ دشأ اهضعب رئاظح اهيف ةريظحلا هذه مث . سدقملا ىداولا

 دنع تالوقعم ريغ تاماط ظافلألا هذه نأ نئظت الف ءاهتاقيط عيمجب طيحم ةريظحلا ظفا

 . رئاصبلا بايرأ

 مهفل ريمشتلاب كيلعف ءدصقملا نع ىندصي هركذ عم ظفل لك حرشب نآلا ىلاغتشاو

 كولس ناك توكلملا ملاع ىلإ ىقرم ةداهشلا ملاع ناك امل :لوقأف ضرغلا ىلإ عجرأف ظافلألا

 نكي مل ولف ىدهلا لزانمبو .نيدلاب هنع ربعي دقو ىقرتلا اذه نع ةرابع ميقتسملا طارصل
 ملاع ةيهلإلا ةمحرلا تلعجف ءرخآلا ىلإ امهدحأ نم ىقرتلا روصت امل لاصتاو ةبسانم امهنيب

 نم ئشل لاثم وهو الإ ملاعلا اذه ىف ءىش نم امف .توكلملا ملاع ةنزاوم ىلع ةداهشل

 ئشلل ناك امبرو .توكلملا ملاع نم ءايشأل الاثم دحاولا ئشلا ناك امبرو ءملاعلا كلذ

 نم اًعون ةلثام اذإ ًالاثم نوكي امنإو «ةداهشلا ملاع نم ةريثك ةلثمأ .توكلملا نم دحاولا

 تادوجوم عيمج ءاصقتسا ىعدتسي ةلئثمألا كلت ءاصحإو ءةقباطملا نم اعون هقباطو . ةلاثمملا

 ىفت الو ءةيرشبلا ةوقلا همهفل عستت ملو «ةيرشبلا ةردقلا هب ىفت نلو ءاهرسأب نيملاعلا

 ريثكلا ىلع اهنم ريسيلاب لدتستل اًجذومنأ اهنم كفرعأ نأ ىتياغف «ةريصقلا رامعألا هحرشل

 توكلملا ملاع نم ناك نإ :لوقأف .رارسأآلا نم طمنلا اذهب راصبتسالا باب كل حتفنيو

 ةيرشيلا حاورألا ىلع راونألا ضيفت اهنم ةكئالماب اهنع ربعي ةيلاع ةفيرش ةينارون رهاوج

 اهتينارون ىف بتارم اهل نوكيو «كلذل بابرألا بر هللا نرخ انابرا يسم اهلجالو



 كلاسو «بكاوكلاو رمقلاو سمشلا ةداهشلا ملاع نم اهلاثم نوكي نأ ىرحلابف « ةتوافتم

 نأ هل فشكتيو «هرون قارشإ هل حضتيف بكوكلا ةجرد هتجرد ام ىلإ ًالوأ ىقرتي قيرطلا
 ام هتجرد ولعو هلامج نم هل حضتيو «هرون قارشإ تحتو هناطلس تحت هرسأب لفسألا 'ملاعلا

 ىف لوألا لوفأ ىأر رمقلا ةبتر هتبتر امم هقوف ام هل حضتا اذإ مث «ىبر اذه :لوقيف ىدأني

 نفح قري فالذكف ءتيلفآلا ينعأ ذل ل ا
 عم ةبسانملاو «هعم هل ةبسانم عونب لاثملل ًالباق ىلعأو ربكأ هاريف سمشلا هلاثم ام ىلإ ىهتني
 تاومسلا رطف يذلل | يهجو تهَجو » :لوقي نم هنمف اًضيأ لوقأو ؟صقن صقنلا ىذ

 ايل ةمانق ةيوست ءاقإ ىذا قو : ماعنألا] # نيكٍرشملا نم انأ امو افينح ضرألاو

 هللا وه ةبسانم لك نع هزئملاف هنع باجي نأ روصتي مل ىذلا موهفم لاثم ام لئاق لاق ول ذإ

 هللا وه لذ » :هباوج ىف لزنا هللا ةبسن ام هللا لوسرل يدا ال كلذلو ءقحلا

 :صالخإلا1 4 دحأ اوفك هَل نكي ملو رع دلوي ملو دلي مل <2) + دمملا هللا <22 دحأ

 تلاطلاك ؟قيملاعلا تر او سول وصرف لاق ال كلذلو د نسما اجو

 تاومسلا بر :لاّقف «لتاسلا دنع رهظأ لاعفألا تناك اذإ هلاعفأب الإ هبجي 7 هتيهامل

 بلط نع هباوج ىف هلودع ىف هيلع ركنملاك نوعمست الأ :هلوح نم. نوعرف لاقف .ضرألاو

 3 نوعرف هبسلف .[ 7 :تافاصلا) 4نيلوُأْلا مكئابآ برو مكبر )» :ىسوم لاقف «ةقيقحلا

 نإ :نوعرف لاقو .لاعفألاب لاعفألا نع بيجي وهو ةيهاملاو لاثملا هبلطم ناك ذإ نونجلا

 كفرعي ريبعتلا ملاع :لوقنف جذومنألا ىلإ نآلا عجرنلو ؛نونجمل مكيلإ لسرأ ىذلا مكلوسر
 اهريبعت ايؤرلا ىف سمشلا نأ ىرت امأ .ةوبنلا نم ءزج ايؤرلا نأل لاثم لا برض رادقم

 عم ةفاكلا ىلع ءالعتسالا وه «ىناحور ىنعم ىف ةلثامملاو ةكراشملا نم امهنيب امل ناطلسلا

 ةطساوب اهرون سمشلا ةضافإل ريزولا هريبعت ركل « عيمجلا ىلع راوتألاو راثآلا ناضيف

 نع بيغي نم ىلع ريزولا ةطساوب هراثآ ناطلسلا ضيفي امك ٠ ءاهتبيغ دنع ملاعلا ىلع رمقلا

 هنإف ءاسنلا جورفو لاجرلا هاوفأ هب متخي اًمتاخخ هدي ىف نأ ىري نم نأو «ناطلسلا ةرضح

 نأ هريبعت نوتيزلا ىف تيزلا بصي هنأ ىأر نمو ءناضمر ىف حبصلا لبق نذؤي هنأ هل ربعي

 نكمم ريغ سنجلا اذه لاثمأ ىف ريبعتلا باوبأ ءاصقتساف اهفرعي ال وهو همأ ىه ةيراج هتحت

 هلاثم ام ةيناحورلا ةيلاعلا تادوجوملا ىف نأ امك :لوقأ لب ءاهدعب لاغتشالا نكمي الف

 ريا فاضرأ انيدم ترا 15[ يدنا ةلدنإ هلام انه دكلدك ئكاركلاو :دقلاو نيمقلا
 هنمو رغصتسي ال ميظعو ريغتي ال تباث وه ام تادوجوملا كلت ىف ناك نإف «ةينارونلا ىوس

 تناك نإو ءروطلا هلاثمف تافشاكملا سئافنو فراعملا هايم ةيرشبلا بولقلا ةيدوأ ىلإ رجفتت

 كلت تناك نإو «ىداولا هلاثمف ضعب نم ىلوأ اهضعب سئافنلا كلت ىقلتت ىتلا تادوجوملا



 ا7 ١ تطل ل سس سس ب ا ىلازفلا مامإلالئاسةعومجم

 ةيدوأ ع بولقلا هذهف .بلق ىلإ بلق نم ىرجت ةيرشبلا بولقلاب اهلاصتا دعب سئافما

 نود ةيدوآلا هذه تناك نإف مهدعب نم مث «ءاملعلاو ءايلوألاو ءايبنألا بولق ىداولا حتتفمو

 نإو ءهتجرد ولعو هنمي ةرثكل نميألا ىداولا وه لوألا نوكي نأ ىرحلابف فرتغت اهنمو لوألا
 نميألا ىداولا ا نم فرتغي وهف نميألا ىداولا تاجرد رخآ نم ىقلتي لوألا ىداولا ناك

 ىحو ةطساوب اًسبتقم ةم حورلا كلذ ناكو .ارينم اًجارس ىبنلا حور ناك نإو «هتاديمو هتحل نود

 ءراثلا هلاثم سابسقالا هنم امف .[0؟ :ىروشلا) # انرمأ نم احور كيلإ انيحوأ 8 :لاق امك

 نم ظح ىلع مهضعبو هعمسي امل ديلقتلا ضحم ىلع مهضعب ء ءايبنألا نم نوقلتملا ناك نإو

 للا كرام قودلا تعاضو تاهشلاو نييقلاو ةرذنلا نصتشلا نقلا لقا لاك ةةريصللا
 نم ال رانلا هعم نم رانلاب ىنطصي امنإو ءالطصالا ةكراشملا كلت لاثمو .لاوحألا ضعب ىف

 سحلا ةرودك نع سدقملا ملاعلا ىلإ ىقرتلا ءايبنألا لزنم لوأ ناك نإو ءاهربخ عمس

 الإ سدقملا كلذ ءطو نكمي ال ناك نإو ءسدقملا ىداولا لزتملا كلذ ءلاثمف .لايخلار

 ةرخآلاو ايندلا تناكو «قحلا دحاولا ىلإ هجوتلاو ةرخآلاو ايندلا ىنعأ نينوكلا حارطإ

 سبلتلاو ةرم اهحارطا نكمي ىرشبلا ىنارونلا رهوجلل ناضراع امهو نيتيذاحتم نيتلباقتم

 ىقرتن لب نيلعنلا علخ سدقلا ةبعك ىلإ هجوتلاو مارحإلا دنع امهحارطإ لاثمف «ىرخأ امه
 شقتنن هتطساوب ءىش ةرضحلا كلت ىف ناك نإو :لوقنف «ىرخأ ةرم ةيبوبرلا ةرضحلا ىلإ

 ام ىقلتلل ةلباقلا رهاوجلا كلت ىف ناك نإو .ملقلا هلاثمف ةلباقلا رهاوجلا ىف ةلصفملا مولعلا

 شقانلا قوف ناك نإو .1 :روطلا] «(ٍروشنُم قر يف باتكلاو حوللا هلاثمف مولعلاب شقتنا

 ملقلاو حوللاو ديلا ىلع ةلمتشملا ةرضحلا هذهل ناك نإو ءديلا هلاثمف هل رخسم ءىش مولعلل

 ىلع موظنم بيترت ةيسنإلا روصلل دجوي ناك نإو «ةروصلا هلاثمف موظنم بيترت باتكلاو
 نأ ديو نمهرلا وكس لع لاقيدنأ نو رز نوما ةروه ىلع ودك ةلكاشلا هله
 .ةروصلا هذهب ةيهلإلا ةرضحلا ةروص ىلع ىتلا ىه ةيهلإلا ةمحرلا ذإ . هللا ةروص ىلع لاقي

 لك هنأك ىتح ملاعلا ىف ام فانصأ عيمجل ةعماج ةرصتخم ةروص هاطعأف مدآ ىلع معنأ مث

 هللا طخب ةبوتكم ةروصلا هذه ىنعأ مدآ روصو .ةرصتخم ملاعلا ةخسن وه وأ ملاعلا ىف ام

 امك ءاقورخر امنيز ةركر نأ نط فط هر نإ كوزخب مقرب نمل ىدلا ىملإلا طخ ودين

 نأ نع هديو «ءاديدحو اًبصق نوكي نأ نع هملقو ءاقورحو اًئوص نوكي نأ نع همالك هزنتي

 نم الإ هبر فرعي ال ذإ هبر ةفرعم نع ىمدآلا زجعل ةمحرلا هذه الولو .اًمظعو امل نوكت

 هللا ةروص ىلع ال نمحرلا ةروص ىلع ناك ةمحرلا راثآ نم اذه ناك املف ءهسفن فرع

 رمأ كلذلو «ةيبوبرلا ةرضح ريغو كلملا ةرضح ريغو نمحرلا ةرضح ريغ ةيهلإلا ةرضحف
 هلِإ 222 ساّنلا كلم ل ساّنلا برب ذوعأ لق: لاقف تارضحلا هذه عيمجب ذايعل



 تت ىلازفلا مامإلا لئاسر هةعومجم حبس بسسل ل. مدح

 نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ :هلوق نكل ىنعملا اذه الولو ١-2605 :سانلا) 4 سانلا
 ىلع حيحصلا ىف دراولا ظفللاو ءهتروص ىلع لوقي نأ ىغبني 0 ءاظفل موظنم ريغ

 ءاليوط اًحرش ىعدتسي ةيبوبرلا ةرضح نع كلملا هدفس ريتال . نمحرلا ةروص
 كسفن ىف تدجو نإف هل لحاس ال رحب هنإف ردقلا اذه جذومنألا نم كينكيو زواجتنلف

 4 اهردقب ةيدوأ تّلاسف ءام ءامسلا نم لزنأ + قلاع هلوقم يبات لافمالا هله وف روقت

 .بولقلا ةيدوألاو ةفرعملا وه ءاملا نأ ريسفتلا ىف درو دق هنإف .ةيآلا .[17 :دعرلا]

 عفر ىف ىنم ةصخر لاثمألا برض قيرطو جذومنألا اذه نم ننظت ال :راذتعاو ةمتاخ

 باطخلا عمسي ملو نالعن ىسوم عم نكي مل :ًالثم لوقأ ىتح اهلاطبإ ىف اًداقتعاو رهاظلا

 نيذلا ةيئنطابلا ىأر رهاوظلا لاطيإ نإف هلل اشاح .[7 :هطل © كيلعن علخاف 9 : هلوقب

 .ههجو اومهفي ملف امهنيب ةنزاوملاب ًالهج اولهجو «نيملاعلا دحأ ىلإ ءاروعلا نيعلاب اورظن
 نطابلا درجي ىذلاو .ءىوشح رهاظلا درجي ىذلاف ةيوشحلا بهذم رارسألا لاطبأ نأ امك

 نطابو رهاظ نآرقللا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو ءلماك امهنيب عمجي ىذلاو ىنطاب

 علخب رمألا نم مهف ىسوم لوقأ لب ءهيلع اًفقوم ىلع نع اذه لقن امبرو .«علطمو دحو

 وه اذهف «نيملاعلا علخب اًنطابو هيلعن علخب اًرهاظ رمآلا لثتماف نيتوكلا حرطا نيلعنلا

 لوسو لوك عمس نم نيب دقرفو :ةزس ىلإ .رعاظ نمو: هريغ ىلإ ءىش نم روبعلا يا راتغالا
 سيل :لوقيو ثيبلا ىف :بلكلا ىف .«ةروص وأ بلك هيف اَنْ ةكئالملا لْخْدَت ال» : هلع هللا
 نم ىه ىتللا ةفرعملا عنمي هنأل ٠ هيعلا بلك نعد تلقا كيب ساسي دارا ب ذارمإ رفاطلا

 بلكلا سيل لوقي مث ءرهاظلاب رمأل١ لثتمي نم نيبو لقعلا لوغ .بضغلا ذإ ةكئالملا راونأ

 صخشلا رقم وه ىذلا تيبلا ظفح ناك اذإو «ةوارضلاو ةعبسلا وهو هانعمب لي هتروصب

 رقم وهو بلقلا تيب ظفح بجي نآلف «ةيبلكلا ةروص نع ظفحي نأ هيلع اّبجاو ندبلاو
 اًعيمج نطابلاو رهاظلا نيب عمجي نم نإف «ىلوأ ناك ةيبلكلا رس نع صاخلا ىقيقحلا رهوجلا
 كلذكو ءهعرو رون هتفرعم رون ئفطي ال نم لماكلا مهلوقب ىنعملا وهو «لماكلا وه اذهف

 .ةريصبلا لامك عم عرشلا دودح نم دح كرتب هسفنل حمسي ال لماكلا ىرت

 ىتح ارهاظ ماكحألا طاسب ىط ةحابإ ىف نيكلاسلا ضعبل عقو ام اهنم «ةطلغم هذهف
 ةيحابإلا نم ءاقمحلا ةطلغم دشأ اًذهو ءهرسب ةالصلا مئاد هنأ معزو ةالصلا مهدحأ كرت امبر

 نطابلا نإ :مهضعب لوقو .انلمع نع ىنغ هللا نإ :مهضعب لوقك تاهرت مهذخأت نيذلا

 هنأ هنظب ةوهشلاو بضغلا لاصئتسا ىف عمطم الو اهنم هتيكزت نكمي سيل ثئابخلاب نوحشم

 هدص كلاس ةوفهو داوج ةوبكك وهف هانركذ ام امأو .تاقامح هذهف ءاهلاصتتساب رومأم

 ىلع هبنم نيلعنلا علخ رهاظ :لوقأف نيلعنلا ثيدح ىلإ عجرأو رورغلا لابحب هالدف ناطيشلا



 «ةقيقح قح لكلو :«ةقيقح نطابلا رسلا ىلإ هؤادأو قح رهاظلا ىف لاشملاف «نينوكلا كرت
 لايخلا نأل ةجاجزلا ىنعم ىتأيس امك ؛ةجاجزلا ةجرد اوغلب نيذلا مه ةبترلا هذه لهأو

 نكلو ؛راونألا نيبو كنيب لوحيو رارسألا بجحي فيثك بلص لاثملا ذختي هتنيط نم ىذلا

 اًيدؤم كلذ عم راص لب راوثألا نع لئاح ريغ راصو «ىفاصلا جاجزلاك راص افص اذإ

 ةصق كيتأتسف «حايرلا فصاوعب ءافطنالا نع راونألل اًظفاح كلذ عمخراص لب ؛راوتألل

 مالسلا مهيلع ءايبنألا ىح ىف راص ىلفسلا ىلايخلا فيثكلا ملاعلا نأ ملعاف .ةجاجزلا

 نأ فرعي اذهبو .ىلعألا ملاعلا ىلإ ةاقرمو ءرارسألل ةافصمو ءراونألل ةاكشمو .«ةجاجز
 .هريغو راهنلاو ءوضلا هيلع سقو .رس اذه ءاروو قح رهاظلا لاثملا

 ةنجلا لخد فوع نب نمحرلا دبع تيأر» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذإ :ةقيقد

 ءهمون ىف مئانلا هاري امك هتظقي ىف هآر لب كلذك رصبلاب هدهاشي مل هنأ نظت الف .«اوبح

 هذه لاثمأ ىف رثأ امنإ مونلا نإف .هصخشب تيبلا ىف اًمئان فوع نب نمحرلا دبع ناك نإو

 ىلإ ةبذاجو ةلغاش ساوحلا نإف ىهلإلا نطابلا رونلا نع ساوحلا ناطلس هرهقل تادهاشملا

 ىفصت دق ةيوبنلا راونألا ضعبو «توكلملاو بيغلا ملاع نع ههجو ةفراصو سحلا ملاع

 هريغ هذهاشي ام ةظقيلا ىف دهاشيف هلغشت الو ءاهملاع ىلإ ساوحلا هيذجت ال ثيحب ىلوتستو

 لب «ةرصبملا ةروصلا ضحم ىلع هكاردإ رصتقي مل لامكلا ةياغ ىف ناك اذإ هنكل مانملا ىف

 ةنجلاب هنع ربعي ىذلا ىلعألا ملاعلا ىلإ بذاج ناميإلا نأ هل فشكتاف رسلا ىلإ اهنم ربع

 لاغشأ ىلإ بذاجلا ناك اذإف «لفسألا ملاعلا ىهو ةرضاحلا ةايحلا ىلإ ةبذاج ةورثلاو ىنغلاو

 ىوقأ ناميإلا بذاج ناك نإف ةنجلا ىلإ ريسلا نع دص رخآلل بذاجلا نم ةئراقم ىوقأ ايندلا

 رارسألا ىلجنت كلذكف ءوبحلا ةداهشلا ملاع نم هلاشم نوكيف هريس ىف اًنطب وأ ًارسع ثروأ

 هراصيإ ناك نإو نمحرلا دب ىلع همكح ىف رضقي ال كلذو لايخلا تاجاجز ءارو نم

 ةرثك هتورث ترثكو هناميإ مكحتساو هتريصب تيوق نم لك نع هب مكحي لب ءهيلع اروصقم
 ءايبينألا راصبإ ةيفيك كفرعي اذهف «ناميإلا ةوق ناحجرل همواقت ال نكل ؛ناميإلا محازت
 ىلإ اًقباس ىنعملا نوكي نأ بلغألاو ءروصلا ءارو نم ىناعملا مهتدهاشم ةيفيكو ءروصلا

 ةيكاحم ىنعملل ةيزاوم ةروصب عبطنيف ىلايخلا حورلا ىلع هنم فرشي مث «ةينطابلا ةدهاشملا

 «ريبعتلا ىلإ رقتفي مونلا ىف هنأ امك ليوأتلا ىلإ جاتحي ةظقيلا ىف ىحولا نم ظحلا اذهو ؛هل

 هنم عقاولاو «نيعبرأو ةتس ىلإ دحاول: هبسن ةيوبنلا صاوخلا ىلإ هتبسن مونلا ىف هنم عقاولاو

 فشكتا ىذلا نإف «ةثالثلا ىلإ دحاولا هبسن ةتيسن نأ نظأو كلذ نم مظعأ هتيسن ةظقيلا ىف

 سانجألا كلت نم دحاو اذهو سانجأ ةثالث ىف اهبعش رصحنت ةيوبنلا صاوخلا نأ انل

 . ةثالثلا



 يلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم جبس سلع م. مس

 ةلثمأ فرعت اهتفرعمب ذإ ةينارونلا ةيرشبلا حاورألا بتارم نايب ىف :ىناثلا بطقلا
 :نآرقلا

 حورلا لصأ ناك ذإ ساوحلا هدروت ام ىقلتي ىذلا وهو ساسحلا حورلا :اهنم لوألاف .

 . عيضرلا ىبصلل دوجوم وهو اًناويح ناويحلا ريصي هبو هلوأو ىناويحلا

 هدنع اًنوزخم هظفحيو ساوحلا هتدروأ ام بتكي ىذلا وهو ىلايخلا حورألا :ىناثلا

 ءدب ىف عيضرلا ىبصلل دجوي ال اذهو .هيلإ ةجاحلا دنع هقوف ىلقعلا حورلا ىلع هضرعيل

 ربكي نأ ىلإ هيلإ هسفن هعزانت الو هاسني هنع بيغ اذإف ءهذخأيل ئشلاب علوي كلذلو هئوشن

 دق اذهو «هلايخ ىف ةظوفحم هتروص ءاقبل كلذ بلطو ىكب هنع بيغ اذإ ثيحب ًاليلق

 رانلا دصقي هنأل رانلا ىلع تقاهتملا شارفلل دجويالو .ءضعب نود تاناويحلا ضعبل دجوي

 ىذأتيف هيلع هسفن ىقليف ءايضلا عضوم ىلإ ةحوتفم ةوك جارسلا نأ نظيف رانلا ءايضب هفغشل
 ظفاحلا حورلا ناك ولو «ةرم دعب ىرخأ ةرم هدواع ةملظلا ىف لصحو هزواج اذإ هنكل ءهب

 ةرم برض اذإ بلكلاف .ةرم هب ررضت نأ دعب هدواع امل ملآلا نم هيلإ: سحلا هادأ امل تبثتسملا

 .بره كلذ دعب ةبشخلا ىأر اذإف ةبشخب

 رهوجلا وهو لايخلاو سحلا نع ةجراخلا ىناعملا كردي ىذلا ىلقعلا حورلا :ثلاثلا

 امك ةيلكلا ةيرورضلا فراعملا هتاكردمو «نايبصلا الو مئاهبلل دجوي الو صاخلا ىسنإلا

 .نيعلا رون ىلع لقعلا رون حيجرت دنع هانركذ

 تافيلات اهنيب عقويف ةضحملا ةيلقعلا مولعلا ذخأي ىذلا وهو ىركفلا حورلا : عبارلا

 ىرخأ ةرم امهنيب فلأ ًالثم نيتجيتن دافتسا مث ةيسفن فراعم اهنم جتنتسيو تاجاودزاو

 .ةياهن ريغ ىلإ كلذك ديازتت لازت الو «ىرخأ ةرم ةجيتن دافتساو
 ىلجنت هيفو «ءايلوألا ضعبو ءايبنألا صتخي هب ىذلا ىوبنلا ىسدقلا حورلا :سماخلا

 نم لب «ضرألاو تاومسلا توكلم فراعم نم ةلمجو ةرخآلا ماكحأو بيغلا حئاول

 :ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو ىركفلاو ىلقعلا حورلا اهنود رصتقت ىتلا ةينابرلا فراعملا

 ارون هانلعج نكلو ناميإلا الو باتكلا ام يِرَدَت تنك ام اَنِرَمَأ نَم احور كِيَلِإ انيحوأ كلذكو )

 دعبي الو .(7 :ىروشلا) (ميقّتسم طارص ىلإ يدهتل كن اندابع نم ءاَشُن نم هب يدهن

 لقعلا ىف رهظي ال ام هيف رهظي رخآ اًروط لقعلا ءارو نوكي نأ لقعلا ملاع ىف فكتعملا اهيأ

 رصقي بئاجعو بئارغ هيف فشكني ساسحإلاو زييمتلا ءارو ؟روط لقعلا نوك دعبي مل امك

 امم ًالاثم تدرأ نإو ؛ءكسفن ىلع اًققو لامكلا ىصقأ لعجت الف .زييمتلاو ساسحإلا اهنع

 سانلا نم موق هب صتخي فيك رعشلا قوذ ىلإ رظناف رشبلا ضعب صاوخ ةلمج نم هدهاشت
 رظناو .ةفحزملا نم ةنوزوملا ناحلآلا مهدنع زيمتتال ىتح مهضعب هنم مرحيو كاردإ عون وهو



 دحام حش سس سس ج ىلازفلا مامإلا لناس ةعوميجب تح

 فونصو ىناغألاو ىقيسوملا اهنم اوجرختسا ىتح نيرخآ ىف قوذلا ةوق تمظع فيك
 «ننجملا اهنمو ءىكبملا اهنمو :؛مونملا اهنمو «برطملا اهنمو «نزحملا اهنم ىتلا تاتاتسدلا

 امأو «قوذلا لصأ هل نميف راثآلا هذه ىوقت امنإو ىشغلل بجوملا اهنمو «لتاقلا اهنمو

 وهو راثآلا هذه هيف فعضتو توصلا عامس ىف كراشي هنإف قوذلا ةيصاخ نع لطاعلا

 هميهفت ىلع قوذلا بابرأ نم مهلك ءالقعلا عمتجا ولو ىشغلاو دجولا بمححاص نم بجعتي
 .هيلع اوردقي مل قوذلا ىنعم

 «ىوبنلا صاخلا قوذلا هب سقف كمهف ىلإ بيرق هنأل سيسخ رمأ ىف لاثم اذهف
 نإف ءارفاو الح هنم ءايلوألل نإف حورلا كلت نم ئشب قوذلا لهأ نم ريصت نأ ىف دهتجاو
 ملعلا لهأ نم اهيلإ انزمر ىتلا تاهيبشتلاو اهانركذ ىتلا ةسيقألاب ريصت نأ دهتجاف ردقت مل

 مكنم اونمآ نيذّلا هللا قري رب فاه ناميإلا لهأ نم نوكت نأ نم لقأ الف ردقت مل نإف اهب

 ءملعلا قوف قوذلاو .ناميإلا قوف ملعلاو ١١[. :ةلداجملا] #4 تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو

 وأ نادجولا لهأب نظلا نسحو ديلقتلاب درجم لوبق ناميإلاو .سايق ملعلاو نادجو قوذلاو
 رهظت اهب ذإ راونأ اهتلمجب اهنأ ملعاف ءةسمخلا حاورألا هذه تفرع اذإو .نافرعلا لهأب

 ىذلا نكل ءاهسنج ىف مئاهبلا كراشي ناك نإو اهنم ىلايخلاو ىسحلاو تادوجوملا فانصأ

 امأو .ىنسأو ىلجأ رخآ ضرغل ناسنإلا ىف اًقلخو ىلعأو فرشأ رخآ طمن اهنم ناسنإلل

 اقلخ امإو .نييمدألل اهريخستو اهئاذغ بلط ىف اهتلآ انوكيل اهل اقلخي ملف تاناويحلا
 ذإ ةفيرشلا ةينيدلا فراعملا ئدابم لفسألا ملاعلا ةهج ىف امهب صتقي هل ةكبش انوكيل ىمدألل

 لاثم ىف انركذ امك اًقلطم اًماع ىنعم هلقع نم سبتقا اًئيعم اصخش سمحلاب كردأ اذإ ناسنإلا

 . ةلثمألا ضرع ىلإ عجرنلف ةسمخلا حاورألا هذه تفرع اذإف ,فوع نب نمحرلا دبع

 ةاكشملل ةسمخلا حاورألا هذه 0 ىف لوقلا نأ ملعا :ةيآلا هذه ةلثمأ نايب

 ىلع هيبنتلا ىلع رصتقأو زجوأ ىنكل «هليوطت نكمي تيزلاو ةرجشلاو حابصملاو ةجاجزلاو

 بقث نم ةجراخ هراونأ تدجو هتيصاخ ىلإ ترظن اذإف ساحلا حورلا امأ :لوقأف «هقيرط
 امأو .ةاكشملا ةداهشلا ملاع ىف هل لاثم قفوأف امهريغو نيرخنملاو نينذألاو نينيسعلاك ةدع

 : ةثالث صاوخ هل دجتف ىلايخلا حورلا

 لكشو رادقم وذ ليختملا ئشلا نأل فيشكلا ىلثسلا ملاعلا ةنيط نم هنأ :اهادحإ

 نأش نمو.دعب نم وأ برق نم ليختملا نم ةبسن ىلع وهو ةصوصخم ةروصحم تاهجو
 نع هزنتت ىتلا ةضحملا ةيلقعلا راونألا نع بجحي نأ ماسجألا فاصوأب فوصوملا فيثكلا

 .دعبلاو برقلاو ريداقملاو تاهجلاب فصولا

 قناعملل اًيزاوم راص طبضو بذهو ققرو ىفص اذإ فيشثكلا لايخلا اذه نأ :ةيناثلا

 .اهنم رون قارشإ نع لئاح ريغو اهل اًيذاحم ةيلقعلا



 تي ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسصس٠٠سل سس شل سمس 7.١ دمع

 الف ةيلقعلا فراعملا هل طبضنتل اًدج هيلإ جاتحم هرمأ ةيادب ىف لايخلا نأ :ةثلاثلا
 فراعملل ةيلايخلا تالاثملا عمجت ذإ طبضلا نع جرخي اًراشتنا رشتنت الو لزلزتت الو برطضت

 : ةيلقعلا

 الإ ةرصبملا راونألا ىلإ ةفاضإلاب ةداهشلا ملاع ىف اهدجت ال ةثالشلا صاوخلا هذهو

 رون بجحي ال راص ىتح ققرو ىفص نكل فيثك رهوج نم لصألا قِق اهنإف ةجاجزلا
 ىهف ةفينعلا تاكرحلاو ةفصاعلا حايرلاب ءافطنالا نع هظفحي مث ههجو ىلع هيدؤي لب حابصملا

 .هب لاثم ىلوأ

 ىفخي الف ةيهلإلا ةفيرشلا ىناعملا كاردإ هيف ىذلا ىلقعلا حورلا وهو :ثلاثلا امأو

 .ًاريئم اًجارس ءايبنألا نوك ىنعم نايب نم قبس امم اذه تفرع دقو اهليثق هجو كيلع

 بعشتي مث دحاو لصأ. نم ئدتبي نأ هتيصاخ نمف ىركفلا حورلا وهو :عبارلا امأو
 ىضفي مث «ةيلقعلا تاميسقتلاب بعشلا رثكت نأ ىلإ اذكهو «نيتبعش ةبعش: لك مث نيتبعش

 نوكيف ضعبلاب اهضعب حيقلت اًمفيأ نكمي ذإ اهلاثمأل اًروذب ريصتق دوعت جئاتن ىلإ رخآلاب
 ءاهئاقيو اهتابثو فراعملا فعاضتل  ةدام اهتارمث تناك اذإو «ةرجشلا. ملاعلا اذه نم هلاثم

 الإ راجشألا رئاس ةلمج نم اهريغو نامرلاو حافتلاو لجرفسلا ةرجشب لثت ال نأ ىرحلابف

 رئاس نيب نم صتخيو حيباصملا ةدام وه ىذنلا تيزلا وه اهترمث بل نأل ةصاخ ةنوتيزلاب
 ىتلاف ةكرابم ىمست اهترمث رثكت ىتلا ةرجشلا تناك اذإو «فارشإلا ةدايز ةيصاخب ناهدألا

 راكفألا بعش تناك اذإو. -ةكرابم ةرججش-ىمست نأ: ىلوأ دودحم دح- ىلإ اهترمث' ىهانتت ال

 ةيقرش نوكت نأ ىلوأف دعبلاو برقلاو تاهجلا ىلإ ةفاضإلا لوبق نع ةجراخن ةضحملا ةيلقعلا
 .ةيبرغ الو

 ةياغ ىف ناك اذإ ءايلوألا ىلإ بوسنملاو ىوبنلا ىسدقلا حورلا وهو :سماخلا امأو

 نم ددمو هيبنتو ميلعت ىلإ جاتحي ام ىلإ ةمسقنم ةركفملا حورلا تناكوب ءافصلاو قارشإلا

 هسفن نم هيبنت هنأك ءافصلا ةدش ىف نوكي اهضعبو. «فراعملا عاؤنأ. ىف رمتسي ىتح جراخ

 ولو ئضي هتيز داكي هنأب دادعتسالا ىوقلا ىفاصلا نع ربعي نأ ىرحلابف «جراخ نم ددم ريغب

 ىفو .ءايبنألا ددم نع ىنغتسي داكي ىتح هرون قرشي داكي نم ءايلوألا ىف ذإ ران هسمت مل

 هذه تناك اذإو مسقلا اذهل قفاوم لاثملا اذهف ةكئالملا ددم نع. ىنغتسي دلكي نم ءاينألا

 ال ذإ ىلايخلل ديهمتلاو. ةنظوتلاك وهو لوألا وه سح لاف ضعب ىلع اهضعب ةبترم راونألا

 نويكت نأ ىرحلابف ءاهدعب نانوكي ىلقعلاو ىركفلاو. هدعب اًعوضؤبم: الإ ىلايخلا روصتي
 ةجاجزلاو ةجاجز ىف حابصملا نوكيغل ةجاجزلل لحملاك ةاكشملاو حايصملل لحملاك ةجاجزلا

 رون ىلع رون نوكت نأ ىرحلابف ضعب قوف اهضعب اراونأ اهلك هذه تناك اذإو «ةاكشم ىف
 .قفوملا هللاو مهفاف



 ؟ ١ حش ب بج ا ىلازقلامامإلا لئاسرةعومجحمب يح

 بولقل ال ءايلوألاو ءايبنألا بولقل وأ نينمؤملا بولقل حلصي امنإ لاثم اذه :ةمتاخ

 نم دشأ لب .ةملظو لطاي ىدهلا قيرط نع فورصملاف ةيادهلل داري رونلا نإف ءرافكلا

 كلذكو تسكتنا رافكلا لوقعو «قحح ىلإ ىدهت امك لطاب ىلإ ىدهت ال ةملظلا نأل ةملظلا

 جوم هاشغي ىجل رحب ىف لجرك مهلاثمف «مهقح ىف لالضلا ىلع تنواقكو مهتاكاردإ رئاس

 اهيف امب ايندلا وه ىجللا رحبلاو .ءضعي قوف اهضعب تاملظ باحس هقوف نم جوم هقوف نم
 تاوهشلا جوم :لوألا جوملاو «:ةيمعملا تاردكملاو ةئيدرلا ثداوحلاو ةكلهملا راطخألا نم

 مهنأ ىتح ةيويندلا راطوألا ءاضقو ةيسحلا تاذللاب لاغتشالاو ةيميهبلا تافصلا ىلإ ةثعابلا

 بح نأل اًملظم جوملا اذه نوكي نأ ءمهل ىوتم رانلاو ماعنألا لكأت امك نوعتمتيو نولكأي

 ةوادعلاو بضغلا ىلع ةشعابلا ةيعبسلا تافصلا جوم :ىناشلا جوملاو .مصيو ىمعي ئشلا

 بضغلا نآل اًملظم نوككي نأ ىرحلابو رثاكتلاو رخافتلاو ةاهابللاو دسحلاو دقحلاو ءاضغبلاو

 ىلع لوتسم رثكاألا ىف بضغلا نأل ىلعألا جوملا وه نوكي نأ ىرحلابو لقعلا لوغ

 مواقت ال ةوهشلا نإف تاذللا نع لفغأو تاوهشلا نع لهذأ جام اذإ ىتح ءتاوهشلا

 تالايخلاو ةيذاكلا نونظلاو ةثيبخلا تاداقتعالا وهف باحسلا امأو ءًالصأ جئاهلا بضغلا

 سمش روني ةءاضتسالاو قحلا ةفرعمو نانيإلا نيبو رفاكلا نيب اًجح تراص ىتلا ةدسافلا

 اهلك هذه تناك اذإو «نسمشلا رون قارشإ بجحي نأ باحسلا ةيصاخ نإف لقعلاو نآرقلا

 نع بجحت تاملظلا هذه تناك اذإو «ضعب قوف اهضعب تاملظ نوكت نأ ىرحلابف ةملظم

 لاوحأ بئاجنع ةفرعم نع راقكلا بجحت كلذلف ةديعيلا نع الضف ةييرقلا ءايشألا ةفرعم

 مل هدي جرخأ اذإ .هنأب هنع ربعي نأ ىرحلابف ءلعأت ىندأب هروهظو هلوانتم .برق عم هلي ىبنلا

 دقتعي نأ ىرحلابف «قبس امك قحلا لوألا رونلا نم اهلك راونألا عبنم ناك اذإو .ءاهاري دكي

 هذه رارسأ نم ردقلا اذه .كيفكيو «رون نم هل امف رون هل هللا لعجي مل نم نأ دحوم لك

 . عنقاف ةيآلا



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم مام ادسل

 ثلاثلا لصملا
 اياجح نيعبس هلل نإ ,: هَ هلوق ىنعم ىف

 نم لك ههجو تاحبس تقرحأل اهتشكول ةملظورون نم
 ,هرصب هكردأ

 نقر جت لاق هللا نإ رفات داتلا نك وعقب قو ةناش تاناورلا "نقع ف
 قلخلا نم نيبوجحملا نإو «ةلاحم ال بوجحم ىلإ ةفاضإلاب باجحلا نوكيو هتاذل هتاذب هتاذ

 «ضحملا رونلا درجمب بجتحي نم :مهنمو .ةملظلا درجمب بجتحي نم :مهنم ماسقأ ةثالث

 ءاهترشثك ققحتت ةريثك ماقألا هذه فانصأو .ةملظب نورقم رونب بجتحي نم :مهنمو

 دارملا وهأ ىردي ال ذإ رصحو ديدحت نم حولي امب قثأ ال ىننكل اهرصح فلكتأ نأ ىننكميو

 ةوقلا الإ هب لقتست ال كلذف اًقلأ نيعبس وأ ةئامعبس ىلإ رصحلا امأ .ءال مأ ثيدحلا ىف

 دادعأ ركذب ةداعلا ىرجت دقو ؛ديدحتلل ال ةروكذم دادعألا هذه نأ ىنظ رهاظ نأ عم ةيوبنلا

 ىذلا امنإو .عسولا نع جراخ وهف كلذ ةقيقحب ملعأ هللاو ريثكتلا لب ءرصحلا اهب داري الو
 :لوقأف مسق لك فانصأ ضعبو ماسقألا هذه كفرعأ نأ نآلا ىننكمي

 الو هللاب نونمؤي ال نيذلا ةدحالملا مهو ةملظلا ضحمب نوبوجحملا مه :لوألا مسقلا

 ًالصأ ةرخآلاب نونمؤي ال مهنأل ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا نوبحتسي نيذلا مهو ءرخآلا مويلاب
 . فانصأ مهو

 ةزوكرم ةفص عبطلاو عبطلا هلاحأف ملاعلا اذهل ببس بلط ىلإ قوشت :لوألا فنصلا

 الو اهسفن نم اهل ربخ الو كاردإو ةفرعم اهل سيل ذإ ةملظم ىهو ءاهيف ةلاح ماجألا يف

 .اًضيأ رهاظلا رصبلاب كردي رون اهل سيلو اهل روصت

 ةشيع اوشاع لب ببسلا بلطل اوغرفتي ملو مهسفنأب اولغش نيذلا مه :ىناثلا فنصلا

 . سفنلاو ىوهلا نم دشأ ةملظ الف ةملظملا مهتاوهشو ةزوكرملا مهسفنأ مهباجح ناكف مئاهبلا
 ىوهلا» : لَم ىبنلا لاقو .[؟* :ةيئاجلا) ( هاوه ههلإ ْدحّنا نم تيَأرْفَأ :٠ ىلاعت لاق كلذلو

 ايندلا نم بلطملا ةواغ نأ تمعز ةقرفف :اًقرف نومسقني ءالؤهو .؛هللا ىلإ دبع هلإ ضْعْبَأ

 برشمو معطمو حكنم نم ةيميهبلا تاذللا كاردإو تاوهشلا لينو راطوخلا اما

 اوضر ةداعسلا ةياغ اهلين نأ نودقتعيو اهنوبلطيو اهنودبعي ةذللا ديبع ءالؤهف .ءسبلمو
 فانصألا ءالؤهو «ةراقحلا نيعب مهيلإ سانلا رظني اليك لب مئاهبلا ةلزنمب اونوكي نأب مهسفنأل

 ركذل ىنعم الو «ةملظملا مهسوفن ىهو ةملظلا ضحمب هللا نع نوبوجحم مهلكو نوصحي ال

 نولوقي ةعامج ءالؤه ةلمج ىف لخديو «سانجألا ىلع هيبنتلا عوقو دعب قرفلا داحآ



 لمجت وأ نيمللاب راهظتسا وأ ,«فوخ كلذ ىلع هلمح امبر نكلو هللا الإ هلإ ال مهناسلب

 مل اذإ ءالؤهو ءءابالا بهذم ةرصتل بصعتتلا لجال وأ ءمهلام نم دادمتسا وأ ءمهب

 مهؤايلوأ لب رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخت الف حلاصلا لمعلا ىلع ةملكلا هذه مهلمحت
 هتائيس هتءاس ثيحب ةملكلا هيف ترثأ نم امأف تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنوجرخي توغاطلا

 .ةيصعملا ريثك ناك نإو ةملظلا ضحم نع جراخ وهف هتاتسح هترسو

 أشنم فنص :فائصأ ةئالث مهو ةملظب نورقم رونب اوبجح ةفئاط :ىناثلا مسقلا

 تاسياقم نم مهتملظ آشنم فنصو «لايخلا نم مهتملظ ًاشنم فنصو ءسحلا نم مهتملظ

 .ةدساف ةيلمع

 نع مهنم دحاو ولَخي ال فئاوط مهو ةيسحلا ةملظلاب نوبوجحملا :لوآلا فنصلا

 نائوألا ةدبع مهتاجرد لوأو «هير ةفرعم ىلإ قوشتلاو هلأتلا نعو هفن ىلإ تافتلالا ةزواجم

 .تاجرد امهنيبو ةيونثلا مهرخآو

 ىلع هراثيإ مهمزلي ابر مهل نأ ةلمجلا ىف اوملع نائوألا ةدبع :ىلوألا ةفئاطلا

 مهتيجح نكلو + سيفن لك نم سفنأو ءىش لك نم زعأ مهبر نأ اودقتعاو ةملظملا مهسوفن

 تورقايلاو ةضقلاو بهذلاك رهوجلا سفتأ نم سوسحملا اوزواجتي نأ نع سحلا ةملظ
 نم لامجللاو ةّرعلا رونب .نوبوجحم ءالؤهف ء«ةهلآ اهوذختاو روصلا نسحأب ةروصم اًصاخشأ

 ةملظ رونلا كلذ نع مهدصو ةسوسحملا ماسجألاب اهوقصلأ مهتكلو ءهراونأو هللا تافص

 .قبس امك ىتاحورلا ملاعلا ىلإ ةفاضإلاب ةملظ سحلا نإف ءسحلا

 مهل نأ نودقتعي ةعيرش الو ةلم مهل سيل كرتلا ىصاقأ نم ةعامج :ةيناثلا ةفئاطلا

 كل ريع واسر رئيت وا لايملل ةياغ يف اناشتإ ناو اذإو فايشألا لمجا هاو ابز
 ىف لخدأ مهو ىلا ةملظ عم لامحلا رونب نويوجحم ءالؤهو ءانبر هنإ اولاقو هل اودجس

 الو نصاخلا صخشلا نود ىلطملا لامجلا نوديعي مهنأل ناثولا ةدبع نم روتلا ةظحالم

 مهتهج نم عونصملا ال عوبطملا لامجلا نودبعي مث صخش نود صخشي هنوصصخب

 ناطلس اذ هتروص ىف اهب «هتاذ ىف اًينارون انبر نوكي نأ ىغبني اولاق :ةثفاثلا ةفئاطلا

 ال ذإ اًسوسحم كوكي نأ ىغبني نككلو «هنم برقلا قاطي ال هترضح ىف اًييهم ءهسفن ىن
 ءالؤهف ايو اهولختاو لهوديعف ةفصلا هذهب رانلا اودجو مث ءمهدنع سوسحملا ويغَل ىنعم

 .ىلاعت هللا راونأ نم كلذ لكو :ءاهيلاو ةنطلسلا رونب نوبوجحم

 تحت ىهف ءافطإللاو لاعتشالاب اهيلع نحن ىلوتسن راتلا نأ اومعز :ةعبارلا ةفئاطلا
 نحن نوكت مث «ءاهبلاو :ةنطلسلا ىنعأ ةفصلا كلتب نوكيام لب ةيهلإلل حلصت الق انقرصت'



 عج ىنلازفلامامالا لئاسر ةعومجم ح7 بيبسي 7١.١ دج

 ملع مهنيب اميف روهشملا ناك مث «ءعافترالاو ولعلاب اًقوصوم كلذ عم نوكيو هفرصت تحت

 ريغ ىلإ ىرتشملا دبع نم مهنمو .ىرعشلا دبع نم مهنمف ءاهيلإ تاريثأتلا ةفاضإو موجنلا
 نوبوجحم ءالؤهف «تاريثأتلا ةرثك نم موجنلا ىف هودقتعا ام بسحي بكاوكلا نم كلذ

 .ىلاعت هللا راونأ ىهو ءاليتسالاو قارشإلاو ولعلا رونب

 و ا ف ل سلا ورب ةنععأملا ل ةالوم تدوعاتب ةةيسماخلا ةفاطلا
 اودبعف اهربكأ نوكي نأ ىغبني لب .ةينارونلا رهاوجلا ىلإ ةفاضإلاب ربكلاو رغصلاب اًموسوم

 ةملظب اًنورقم راونألا ةيقب عم ءايربكلا رونب نوبوجحم ءالؤهف .ربكأ ىه اولاق ذإ سمشلا
 .ساوحلا

 اهريغل لب سمشلا هب درفنت ال هلك رونلا اولاقف ءالؤه نم اوقرت :ةسداسلا ةفتاطلا

 عيمجل عماجلا قلطملا رونلا اودبعف هتينارون ىف كيرش برلل نوكي نأ ىغبني الو «راونأ اًضيأ
 ملف ارورش ملاعلا ىف اوأر مث ءهيلإ هبوسنم اهلك تاريخلاو نيملاعلا بر هنأ اومعزو .راونألا

 اولاحأو ةعزانم ةملظلا نيبو هنيب اولعجف رشلا نع هل اهيزنت مهبر ىلإ اهتفاضإ اونسحتسي
 ردقلا اذه كيفكيف ةيونثل. مهو (نمرهاو نادزي) :اهومس امبرو ةملظلاو رونلا ىلإ ملاعلا

 .كلذ نم رثكأ مهف فنصلا اذه ىلع اهيبنت

 اوزواج نيذلا مهو لايخلا ةملظب اًنورقم راونألا ضعبب نوبوجحملا :ىناثلا فنصلا

 ادعاق اًدوجوم اودبعف لايخلا ةزواجم مهنكمي مل مهنكل ءارمأ تاسوسحملا ءارو اوتبثأو سحلا

 حرش ىننكمي الو ,.مهعمجأب ةيماركلا فانصأ مث ء:ةمسجملا ةبتر مهسخأو شرعلا ىلع

 عيمجو ةيمسجللا ىفن نم ةجارد مهعفرأ نكلو ءريثكتلل ةدئاف الف مهبهاذمو مهتالاقم

 هنأب فصوي الو ةهمجلا ىلإ بسني ال ىذلا نأل قوف ةهجب ةصوصخملا ةهجلا الإ اهضراوع
 لوأ نأ اوكردي ملو ًاليختم نكي مل ذإ ءادوجوم :مهدنع نكي مل هلخاد الو ملاعلا جراخ

 .ةزيحلاو تاهحلا ىلإ ةبسنلا زواجت تالوقعملا تاجرد

 ةملظم ةدساف ةيلقع تاساقمب ةنورقم ةيهلإلا راونألاب نوبوجحملا :ثلاثلا فنصلا

 هذه اومهف مهنكل :تاهجلا نع اًهزنم يح (ديرم (رداق الاع اريصب اًعيمس اّهلإ اودبعن
 تاوصأو فورح همالك لاقف .مهضعب حرص امبرو «مهتافص ةبسانم بسح ىلع تافصلا

 كلذكو «ءتوصالو فرح الو انسفن ثيدحك وه لب ال :لاقف مهضعب ىقرت امبرو ءانمالكك

 اهوركنأ نإو ىنعملا ثيح نم هيبشتلا ىلإ اوعجر ةايحلاو رصبلاو عمسلا ةقيقحب اوبلوط اذإ
 ىف اولاق كلذلو «ىلاعت هللا ىيح ىف تاقالطإلا هذه ىناعم ًالصأ اوكردي مل ذإ ظفللاب

 الف ةروهشم بهاذم هذهو ءاندصق لثم دصقو بلط هنإو انتدارإ لثم ةثداح اهنإ هتدارإ

 ةيلقعلا تاسياقملا ةملظ عم راونأ نم ةلمجب نوبوجحم ءالؤهو .اهليصفت ىلإ ةجاح

 .ةملظب نورقم رونب اوبجح نيذلا ىناثلا مسقلا فانصأ مهلك ءالؤهف .ةدسافلا



 دا ١ تصحب ب سس ىلازفلامامإلا لناس ةعويجمب ح

 مهؤاصحإ نكمي الو فائصأ مهو راونألا ضحمب نوبوجحملا مه :ثلاثلا مسقلا

 :مهنم فانصأ ةثالث ىلإ ريشأف

 ةدارإلاو مالكلا مسا قالطإ نأ اوكردأو اًقيقحت تافصلا ىنعم اوفرع :لوألا فنصل'“

 هذهب هفيرعت نع اوشاحتف ريشا ىلع ةفالظإ) لكم نمل هناقع لعب اهريغو ملعلاو ةردقلاو

 امو :نوعرف لوق باوج ىف ىسوم فرع امك تاقولخملا ىلإ ةفاضإلاب ةوفرعو تافصلا
 اهدي تاومسلا كرحم تافصلا هذه ىناعم نع سدقملا برلا نإ :اولاقف ؟نيملعلا بر

 نأو «ةرثك تاومسلا ىف نأ مهل رهظ ثيح نم .ءالؤه نع اوقرت :ىناثلا فنصلا
 ةيهلإلا راونألا ىلإ مهبسن امنإو «ةرثك مهيف اكلم ىمسي رخآ دوجوم ةصاخ ءامس لك كرحم

 ند يا هذه نأ مهل حال مث ءةسوسحملا راونألا ىف بكاوكلا ةبسن

 ىلع ىوتحملا ىصقألا مرجلل كرحملا وه برلاف «ةرم ةليللاو مويلا ىف هتكرحب عيمجلا كرحتي
 . هنع ةيفنم ةرثكلا ذإ اهلك كالفألا

 نأ ىغبني ةرشابملا قيرطب ماسجألا كيرحت نإ :اولاقو ءالؤه نع اوقرت :ثلاثلا فنصلا

 هتبسن اكلم ىمسي هديبع نم دبع نم ةعاطو هل ةعاطو هل ةدابعو نيملاعلا برل ةمدخ نوكي

 نم عاطملا وه برلا نأ اومعزف «ةسوسحملا راونألا ىلإ رمقلا ةبسن ةضحملا ةيهلإلا راونألا ىلإ

 «ةرشابملا قيرطب ال رمألا قيرطب لكلل اًكرحم دجو ىلاعت برلا نوكيو .كرحملا اذه ةهج
 «باتكلا اذه هلمتحي الو ماهفألا رثكأ هنع رصقي ضومغ هتيهامو رمألا كلذ ميهفت ىف مث

 اًضيأ مهل ىلجت عبار فنص نولصاولا امنإو ءةضحملا راونألاب نوبوجحم مهلك فانصأ ءالؤهف
 اذه لمتحي سيل رسل غلابلا لامكلاو ةضحملا ةينادحولا ىفانت ةفصب فوصوم عاطملا اذه نأ

 تاومسلا كرحي ىذلا نم اوهجوتف فرصلا رانلا رهوج ىلإ رمجلا ةبسن نأو .هفشك باتكلا

 نيرظانلا رصب هكردأ ام لك نع هزنم ,.دوجوم.ىلإ اولصوف ءاهكيرحتب رمأ ىذلا نمو
 :اومسقنا ءالؤه مث «لبق نم هانفصو ام عيمج نع اًسدقمو اهزنم هودجو ذإ مهتريصبو

 اظحالم وه ىقب نكلو ىشالتو قحمناو هرصب هكردأ ام عيمج هنم قرتحا نم مهنمف
 تقحفمئاف «ةيهلإلا ةرضحلا ىلإ لوصولاب هلات ىذلا هلامج ىف هتاذ اظحالمو سدقلاو لامجلل

 تاحبس مهتقرحأف صاوخلا صاوخ مهنم ةفئاط ءالؤه زواجو ءرصبملا نود تارصسملا هيف

 ىلإ ظاحلا مهل قبي يب ملو .مهتاذ ىف اوشالتو اوقحمناو لالجلا ناطلس مهيشغو ىلعألا ههجو

 كلاه ءيش لك ١) هلوق ىنعم راصو قحلا دحاولا الإ قبي ملو .مهسفنأ نع مهئانفل مهسفنأ

 انركذو لوألا لصفلا ىف كلذ ىلإ انرشأ دقو ءًالاحو اًقوذ مهل .4 :صصقلا] © ههجو لإ
 .نيلصاولا ةياهن هذهف هونظ فيكو داحتالا اوقلطأ فيك مهنأ

 هيلع لطي ملو ؛هانركذ ىذلا ليصفتلا نع جورعلاو ىقرتلا ىف جردتي مل نم مهنم

 هنع ههيزنت بجي ام لك نع ةيبوبرلا هيزنتو سدقلا ةقفرعم ىلإ ةلهو لوأ نم اوقبسف جورعلا



 تقرحأف ةعفد ىلجتلا مهيلع مجهو ءارخآ ن نيرخآلا ىلع بلغ ام ًالوأ مهيلع بلغق

 لوألا نوكي نأ هبشيو ءةيلقع ةريصب وأ ىسح رصب هكردي نأ نكمي ام عيمج ههجو تاحبس
 رارسأي ملعأ هللاو ءامهيلع همالسو هللا تاولص بيبحلا قيرط ىنائلاو «ليلخلا قيرط

 .امهماقم راوتأو امهمادقأ

 تاماقملا تلصف اذإ مهدنع غلبي نأ دعبي الو نيبوجحملا فاتصأ ىلإ ةراشإ هتهف

 ماسقألا نع اًجراخ مهنم اًدحاو دجت ال تشتف اذإ نكلو ءاّملآ نيعبس نيكلاسلا بجح عبتتو

 وأ لقعلا ةسياقمبو لايخلاب وأ سحلاب وأ ةيرشبلا مهتافصي نوجتحي امإ مهنإق ءاهانركذ ىتلا
 . قيس امك ضحللا رونلاب

 .ءمسقنم ركفلاو .« ىتفداص لاؤسلا نآ عم ةلئسألا هذه باوج ىف ىنرضح ام اذهف

 وفعلا ىل لأست نأ هيلع ىحرتقمو .ءفرصنم نفلا كلذ ريغ ىلإ مهلاو ءبعشتم رطاخلاو

 فاشكتساو ءةريطخ ةيهلإلا رارسآلا ةرمغ ضوخ نإق .مدقلا هب تلز وأ ملقلا هب ىغط امع

 انديس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهريسي ريغ بجحلا ءاروب نم ةيولعلا راونألا

 .نيرهاظلا نيبيطلا هلآو دمحم

 هيت هاي
 ريطلا ةلاسر
 ءاقنعلار كذ

 اهل دب ال هنأ تمعزو ءاهعابط نيابتو اهعاونأ فالتخا ىلع رويطلا فانصأ تعمتجا
 ىف اهئاطيتسا نع ربخل اودجو دقو ءاقنعلا الإ نأشلا 0 ال هنأ اوقفتاو :كلم نم

 اوممصف بلطلا ةمهو قوشلا ةيعاد مهتعمجق رئازجلا ضعب ىف اهررقتو. برغلا' نطاوم

 ءاهتمدخب داعستسالاو ءاهتائقب لوثملاو ءاهلظب لالظتساالاو ءاهيلإ ضوهنتلا ىلع مزعلا

 :اولاقو اودشانتف

 اهييح ىلْيَل نم رادلا ىلإ اوموف
 اهي ٍضْعَب نع مهيلاحسللو معن

 ىحاون ىأب ءبلطلا .نايتلع تمعزو بولقلا نيمك نم. تزرب دق ةنماكلا قاوشألا اذإو

 .وحن مهدصقمل ام كولم. متنأو مكلاصو. ىخبأ ضرألا

 4« ةّكلهُتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو: "بجحلا ءارو نم ىداني بيغلا ىدانمب مهم اذإو

 متفعاض ءمكناطوأ متقراف نإ مكنإف ءمكتكاسم' اوقرافت الو مكنكامأ اومدزال 28156 :ةرقبلا]

 : ءانفلاب للحتلاو. ءالبلل ضرعتلاو مكنودف ءمكناجسشأ



 د #7817 بسسس سس سس سا ىلازفلامامإلالئاسرةعووميجبب حج

 اهتراجو ىدعس نمةماللازنإ
 اهيداوب لا ح ىلع لحت ال نأ

 ءاًقرأو ًريمتو اًقلقو اًموش الإ اودادزا ام توربجلا باتج نم رذعتلا ءادن اوعمس املق

 را موا دعب نفاولاقو

 نس ب م رك راو

 اكافشامىليل مالك ريب

 :اومعزو

 2 ال يذلا بتحلا نإ
 رادلا هب ىو نسور فق تن وأ

 ىلإ مهنم اًزازتها بلطلا يف اومثعلتي ملف «نونجلا مهيف بدو «نينحلا مهل ىدان مث

 نكامأو ةقرغملا راحبلاو ةقهاشلا لابجلاو حيفلا ةماهملا مكيديأ نيب :مهل ليقف . برألا غولب

 مكب ىرحألاف «ةينملا مكمرتختف ةينمألا غولب نود اوزجعت نأ كشويف ءرحلا نكاسمو رقلا

 الو .لوقلا اذه ىلإ نوغصي ال مه اذإو ءعمطلا مكجردتسي نأ لبق راطوألا راكوأ ةنكاسم

 | :فولوقي مهو اولحر لب «نولابي
 ةدلب لك ىف نال حلا نعّديرف

 هما لق بولطملا مُظَع اذإ

 وهو قشعلا ماوقب اهموقو قوشلا ماجلب اهمجلأ دق ةمهلا ةيطم مهنم لك ىطتماف
 :لوقي

 ىداولا ةحاس ىف ىتقات ىلإ ْرْظْنا
 هنن ويرد يقم 0 |

 ا 1 اهدعوأ نيَبلا لالك نم تكمن نإ
 وع 0010 ل تول

 ىداعيم دنعايختف مودقلا حرر

 هب ءىض تس رون كه جوباهَت

 ىداح اهباق أ نم كلاون ىفو

 دالي نم ناك نم كلهف «رارطضالا دحب مهتجردتساف .رايتخالا ةجحم نم اولحرف

 .قعاوصلا مهيف تفرصتو ءرخلا دالب ىف دربلا دالب نم ناك نم تامو ءدربلا دالب ىف رحلا

 هئانفب اولزنو «كلملا ةريزج ىلإ ةليلق ةمذرش مهنم تصلخ ىتح فصاوعلا مهيلع تمكحتو
 ءهزع ىمح نم نصح منمأ ىف وهو كلملا مهنع ربخي نم اوسمتلاو «هبانجب اولظتساو
 ؟روضحلا ىلع مهلمح ىذلا ام :مهلأسي نأ ةرضحلا ناكس ضعب ىلإ مدقتف مهب ربخأف

 و



 متتج «متيبأ وأ متتش كلملا نحنف مكسفنأ متبعتأ :مهل ليقف ءانكيلم نوكيل انرضح :اولاقف

 دّقف عوجرلا ىلإ ليبس ال اولاق .ةزعلا مهترهبو «ةريحلا مهتلمش املف اولطعتف مهنونظ

 اوئشنأو ءانرخآ نع تومدل ةريزجلا هذه ىف انكرت انتيلف .ىوحلا انفعضأو ىوقلا تلذاخت

 :تايبأآلا هذه نولوقي

 ٍىرتنِمْلَهة مار ذاكسأ

 اهنعزؤتن انتم ليل عفدذقق

 امىدههجت نإ دازلا نم ءاهيهحتتنوت#

 ل ل ا ل شل

 :ءاعدلا نلإ اوكهدلو وس عادلا نع اذه

 امب هروب خالة قلت

 لامك ناك نإف «نورساخلا موقلا الإ هللا حور نم سأيب الف «سأيلا ىلإ ليبس الف تاهيه

 مكرادقم متفرع نأ دعبف ءلوبقلاو ةحامسلا بجوأ مركلا لامجف درلاو ززعتلا بجوي ىنغلا

 بلطي هنإف .معنلا لزنمو مركلا راد وهف نكؤاويإ انب قيقحف انردق ةفرعم نع زجعلا ىف

 أ» :مهقباسو لكلا ديس لاق امل هالولو نابسحلا ةنكاسم نع اولحر نيذلا نيكاسملا

 اوسنأتسا املف ءاّئيرق هذختي نأ ءاقنعلا كلملاب قيقحف هقافقحتسا مدع رعشتسا نمو «اًئيكسم

 معنلا رورد ىلإ اونأمطاو مركلا ضيفب اوقثوو اوسبعت نأ دعب اوشعتناو ءاوسأيتسا نأ دعب

 مهؤامد لولطما .ةيدوألاو ةماهملا مين تغطق ماركا نع ربخلا ام :اولاقف مهئاقفر نع اولأس

 كرب مل هلوسرو هلا لإ ارجاهم تيب نم جرخي نو: تايه ابحا ليقف هيد مقل أ

 مهتدابأ نأ دعب ءابتجالا ىدايأ مهتبتجا.[٠ :ءاسنلا] 6 هللا ىَلَع هرجأ َقَو دَقَف توملا

 .[194 :ةرقبلا] # ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس ىف لتقي نمل اولوقت الو :ءالتبالا ةوطس

 مهتما لب لب رايدلا ىلإ الو رادلا ىلإ ورعب ملوأ راسل هج ير قيدلانفا اولاق

 لآ) « ءايحَأ لب اتاومأ هّللا ليبس يف اولتق نيِذّلا َنَبسَحَت الو 9 تاهيه :ليق .رايتلا تاوهل

 ىتح قوشلا ةيعاد مكب لكو ىذلاو ؛ مهايحأ مهتاهمأو مهب ءاج ىذلاف ١19[. :نارمع

 بجح مهف «مهبرقو مهاندأو مهلمحو مهاعد بلطلا ةيحيرأ ف كالهلاو ءانعلا متللقتسا
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 ىلإ انل لهف :اولاق .[ةه :رمقلا] «ردتقم كيلم دنع قدص دعم يف ) :ةردقلا راتسأو ةزعلا
 ؛هديقو لجألا رسأو «ةيرشبلا راتسأو ةزعلا باجح ىف مكنإف ءال :ليق ؟ليبس مهتدهاشم

 دع نردلاو ارا ءمتقالاو متزرازت كلذ دنعف «مكراكوأ متقرافو مكراطوأ متيحفق اذإف

 نكلو ةّدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو 8 تاهيه : ليف ؟اوجرخي ماسلا موللا مهي

 . مهاندرطف مهاتهرك نحلو مهانوعدل 0 ولو .[47 :ةبوتلا] 4 مهَطْبق مهتاعبنا هّللا 0

 مكانشلفا نحل ؟ تعاسوك نعتنأ متععتك ذا متنأ ؟مكانوعد نحن مأ متتج مكسفنأب متنأ

 نامضو ةيانعلا لامكي اوسنأتساو كلذ اوعمس املف .رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مكانلمحف

 «نيكمتلا قئاقدب نيقيلا قئاقح اولبقتساو اونأمطاف مهقوثو مو مهزازتها لمك ةيافكلا

 .نيح دعب هأبن نملعتلو «نيولتلا ناكمإ ةنينأمطلا ماودب اوقرافو

 لصف

 انئج :لاق امنإ ؟قرف نم ئدبسملا نيبو ةريزجلا كلت ىلإ عجارلا نيب ناك له ىرتأ

 ةنئمطمْلا سفْنلا اهني اي ىلصألا هشيع ىلإ اًعجار ناك نم امأ ءاندتبم ناك نم انكلم

 لو ؟تئج مل هل لاقي فيك ءادنلا عامسل عجرف .[18 31 : رجفلا] 4 يعجرا م

 ردق ىلع باوجلاو «ةبرقلا دالب ىهو دالبلا كلت ىلإ تلمح مل لوقيف لب ال تيعد مل
 مطدلا نادك ةوسولاو «هقفنلا ودق ىلع لا جلا و هلاؤسلا

 لصف

 مالكف «ةيناحورلا ةيحيرأو «؛ةيريطلا روطب دهعلا ددجيلف تكنلا هذه لثمل عاتري نم

 تاقوأ ةبقارمو «ءوضولا ةمزالمب دهعلا ديدجتو ء«رويطلا نم وه نم الإ همهفي ال رويطلا
 دحأ نم دب ال ةلفغ ىف ولحلا دهعلا ديدجت وهف ركذلل ةعاس ةولخو ؛ةالصلا

 نم سيلج انأ ركذلا ليبسس كلس نمف . مهيسنف هلل اوسن وأ ءمكركذأ ىنوركذاف «نيقيرطلا

 « نيف هَل وهف اناطيش هل ضّيقن نمحرلا ركذ نع شعي نمو إف :نايسنلا كلس نمو «ىنركذ
 ةمايقلا موي هولتي دب الو نيتبسنلا نيتاه دحأ ححصم سفن لك ىف مدآ نب نباو .175 :فرخزلا]

 أ نم مهوجو ىف مهاميسب نوحلاصلا وأ مهاميسب نومرجملا فرعي 000 دحأ

 .قيقح كلذب هنإ «قيرطلا كل ىوطو «قيقحتلا ىلإ كادهو «قيفوتلاب هللا كذقنأ هدوجسلا

 .نيمآ نيعمجأ هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 ةيظعولا ةلاسرلا

 ةلاسرلا ةمدقم

 هرمسو هقيفوت هللا سرح- دهازلا مامإلا خيشلا ةريس هب قثأ نم ناسل نمح ىنغلب دقل
 هدابع هب هللا دعو امل ءاجر ىلاعت هللا ىف هتاخاؤم ىف ىتبغر ىوق ام -هنيد مهم ىف
 برق ىعدتست امنإو «نادبالا برقو صاخشألا ةدهاشم ىعدتست ال ةوخأللا هذهو . نيباحتملا

 ةوخألا هعم دقاع انأ اهو «تفلتتا تفراعت اذإف ةدنجم دونج ىهو حاورألا فراعتو بولقلا

 هللا لأي نأو ءهتولخ تاقوأ ىف تاوعد نع ىنيلخي ال نأ هيلع حرتقمو ىلاعت هللا ىف

 مث «هبانتجا ىنقزريو ءٌالطاي لطابلا ىنيري نأو ءهعابتا ىنقزريو اف قل ىنيري نأ ىلاعت

 ىلع بجي اميف اًزيجو ًالوقو . ظعولاو حصنلا ضرعم ىف اًمالك ىنم سمتلا هنأ ىعمس عرق

 .دئاقعلا دعاوق نم هداقتعا فلكملا

 سفنلا ظعو
 ال نمو ظاعتالا اهباصن ةاكز ظعولا نأل هل ًالهأ ىسفن ىرأ تسلف .ظعولا امأ

 دوعلاو لظلا ميقتسي ىتمو) هريغ هب رينتسي فيك رونلا دقافو «ةاكزلا جرخي فيك هل باصن

 ظعف تظعتا نإف كسفن ظع» : هيَ ييرم نبا ىسيع ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو (جوعأ

 . «تماصو قطان نيظعأو مكيف تكرتا : هلي انيبن لاقو .1ىنم ىحتساف الإو سانلا

 امهب ظعتي ال نمو ظعتم لكل ةيافك امهيفو توملا وه تماصلاو نآرقلا وه قطانلاف

 تدرمتو تبأو «ًالقعو ًالوق تلبقو تقدصف ىسنفن امهب تظعو دقلو ءهريغ ظعي فيكف

 حصانلا هنأو ءىطانلا ظعاولا وه نآرقلا نأب ةقدصم تنأ امأ :ىسفنل تلقف ًالعفو اًميفحت

 يع :لاقف ؟هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا لزنملا هللا مالك هنإف «قداصلا

 ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهيَلإ فون اهتسيزو ايندلا ةاّيحلا ديري ناك نم) : ىلاعت هللا لاق

 ام لطابو اهيف اوعتص ام طبحو راَنلا َألِإ ةرخآلا يف مهل سيل َنيذْلا كتلوأ هلم نوسخيي

 ال ام لكو ءايندلا ةدارإ ىلع رانلاب ىلاعت هللا كدعو دقف ١5[. و :دوه] «# نولمعي اوناك

 اًبيبط نأ ولو ءاهبح وأ ايندلا ةدارإ نع تهزنت لهف ءايندلا نم وهف توملا دعب كبحصي
 ناكأ ١ اهتيفتاو اهتيئاحشا تاوهشلا ذلا كلراتت ىلع ضرما وأ كولاب ةلدعو نارين
 كدنع دشأ ضرملا ناك وأ .كرفكأ امف كلذ ناك نإف ؟ىلاعت هللا نم قدصأ كدنع ىنارصنلا

 ىلإ ليملا ىلع تررصأ لب تعفتنا ام مث تقدصف «.كلهجأ امف كلذ ناك نإف ءرانلا نم
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 ع قطانلا نيخأ نق ؟ تلقت تناضلا ظعاولاب اهتظعوف اهيلع تلبقأ مث «تررمتساو ةلجاعلا

 م رار ل كول هر قهر سجل تسر :ىلاعت لاق ذإ تماصلا

 ىلإ تلم كنأ ىبه :اهل تلقو .[8 :ةعمجلا] 4 نولمعت متنك امب مكئبيف ةداهشلاو بيلا

 هب ةكسمتم تنأ ام لك كيلع عطاقو كيتآ ةلاحم ال توملا نأب ةقدصم تسلفأ ةّلجاعلا

 لاق دقو ةتناب نسل ام يعلو هييزكابشا رد انا لكو هيف ةنعار قنا اهلك تنس ياسر

 ىنغأ ام 23+ نودعوي اوناك ام مهءاج م مث هر نينس مهاَعَتم نإ تيأرفأ» :ىلاعت هللا

 ؟هيف تنأ ام عيمج نع اذه ةجرخم تنأفأ ,2072 ه :ءارعشلا] « َنرْعّتمي اوناك ام مهنع

 نم جرخي نأ ىلإ اهب كسمتي مئاللاو .اهنم جرخي نأ لبق ايندلا نم جرخي ميكحلا رحلاو

 مل ذإ هءارو ليصحت ال ًالوق اهنم كلذ ناكف ءتقدص :لاقف ءارسحتم ًارساخ اًئاخ ايندلا

 هللا ءاضر ىف طق دهتجت ملو «لجاعلا ريبدت ىف اهداهتجاك ةرخآلل دوزتلا ىف طق دهنجت

 ىلاعت هللا نم طق حتست ملو :قلخلا بلط ىف اهداهتجاك لب اهاضر ىف اهداهتجاك ىلاعت

 «فيصلا ىف اهريمشتك ةرخآلل دادعتسالل رمشت ملو «قلخلا نم دحاو نم ىحتست امك

 توملا نأ عم هتالآ نم هيلإ جاتحت ام عيمج نم غرفت مل ام ءاتشلا لئاوأ ىف نئمطت ال اهنإف

 تلقو ءاهنم فطتخي نأ روصتيال نيقي ىلع ةرخآلاو ءاهكردي ال ءاتشلاو ءاهفطتخي امبر

 :تلاق ؟رحلا ىلع كربص ردقب فيصلا ةلآ نيعنصتو هلوط ردقب فيصلل نيدعتست الأ :اهل

 :تلاقف .اهيف كئاقب ردقب ةرخآلل ىدعتساو رانلا ىلع كربص ردقب هللا ىصعاف :تلق .معن

 ىنتدجوف اهتيجس ىلع ترمتسا مث «قمحألا الإ هكرت ىف صخري ال ىذلا بجاولا وه اذه
 الإ ىنارأ امو ءرخآلا هفصن رجزنيالو هفصن تومي نم سانلا ىف نإ :ءامكحلا ضعب لاق امك

 رومألا مهأ تيأر .نآرقلاو توملا ظعوب ةعفتنم ريغ نايغطلا ىف ةيدامتم اهتيأر الو ءمهنم

 لاطف «ةميظعلا بئاجعلا نم كلذ نإف ءاهقيدصتو اهفارتعا عم اهيدامت ببس نع شيتفتلا

 وهو لاضعلا ءادلا وهف .هنم رذحلاب هايإو سنؤم انأ اهو .هببس ىلع تفقو ىتح ىشيتفت هيلع

 ىلع هموجه داعبتساو توملا ىخارت داقتعا وهو .لامهإلاو رورغلا ىلإ ىعادلا ببسلا
 وأ عوبسأ ىلإ ترميوأ هتليل ىف تومي هنأ هراهن ضايب ىف قداص هريخأ ول هنإف .برقلا

 هلل هاطاعتي امم هنأ نظي امم هيف وه ام عيمج كرتلو .ميقتسملا قيرطلا ىلع ماقتسال ءرهشأ

 وهو حبصأ نم نأ اًقيقحت فشكتاف 0 ا ا

 الإ ردقي ملو .,فيوستلاو روتفلا نم لخي مل حبصي نأ لمأي وهو ىسمأ وأ ىسمي نأ لمأي

 ةالص ص١ :لاق ثيح هني هللا لوسر هب ىصوأ امب ىسفنو هيصوأف .فيعض ريس ىلع

 ىلع بلغ نمف ء«هب الإ ظعوب عفتني الو .باطخلا لصفو ملكلا عماوج ىتوأ دقلو 1 عّدوم
 دعب دانعتسالا هل رسيتو ةالصلا ىف هبلق هعم رضح «هتالص رخآ اهنأ ةالص لك ىف هبلق



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسبب بسلا

 ىلإ عباتتم' فيوستو «رمتسم رورغو ةمئاد ةلفغ ىف لازي الف كلذ نع زجع نمو .ةالصلا

 ىنقزري نأ ىلاعت هللا لأسي ال نأ هيلع حرتقم انأو ءتوملا ةرسح هكردتف توملا هكردي نأ

 نأو ءاهب الإ هسفن نم ىضري ال نأ هيصوأو ءاهنع رصاقو ءاهل بلاط ىنإف ةيترلا هذه

 نإف «ىلاعت هللا نم ظيلغ قثومب اهبلاط كلذب سفنلا تدعو اذإف ءرورغلا عقاوم نم رذحي
 .سايكألا الإ هيلع فقي ال سمنلا عادخ

 دمحم هللا الإ هلإ ال هلوق همجرتي ام وهف فلكملا ىلع هداقتعا بجي ام لقأ امأو

 ملاع رداق ىح هنإف ىلاعت هللا تافص ىف هقدصي نأ ىغبنيف لوسرلا قدص اذإ مث. هللا لوسر

 هذه ةقيقح. نع ثحب هيلع سيلو ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل ديرم ملكتم
 ىتح ةلأمملا هذه هل رطخت مل ول لب «ثداخ وأ ميدق امهريغو ملعلاو مالكلا نأو .تافصلا

 قيدصتلا هبلق ىف لصح املك لب .نوملكتملا اهررح ىتلا ةلدألا ملعت هيلع سيلو اًنمؤم تام

 نم رثكأ ُهليَك هللا لوسر فلكي ملو .نمؤم وهف ناهربو ليلد ريغ نم ناميإلا درجمب .قحلاب
 عرقي ةدلب ىف عقو نم الإ قلخلا ماوعو بارعألا ترمتسا لمجملا داقتعالا اذه ىلعو .كلذ

 ذخأي مل نإف هريغو لوزنلاو ءاوتسالا ىنعمو هثودحو مالكلا مدقم لئاسملا هذه اهيف هعمس

 تابجاولا لقأف هبلقب كلذ ذخأ نإو هيلع جرح الف هلمعو هتدابعب الوغشم ىقبو هبلق كلذ

 ريغ هللا مالك نآرقلا :فلسلا لاق امك ءمدقلا نآرقلا ىف دقتعيف فلسلا هدقتعا ام هيلع

 .ةلوهجم هيف ةيفيكلاو «ةعدب ءانغتسالا عم هنع لاؤسلاو قح ءاوتسالا نأ دقتعيو «قولخم

 مل نإف «ةيفيكلاو ةقيقحلا نع ثحب ريغ نم ًالمجم اًنايِإ عرشلا هب ءاج ام عيمجب نمؤيف
 نم بيرق مالكب هلاكشإو هكش ةلازإ نكمأ نإف كشلاو لاكشإلا هبلق ىلع بلغو كلذ هعفني
 ىلإ هب ةجاح الو فاك كلذف ؛مهدنع اًيضرم الو نيملكتملا دنع اًيوق نكي مل نإو .ماهفإلا
 متي ال ليلدلا نإف ؛ليلدلا ةقيقح ناهرب ريغ نم هلاكشإ لازي نأ ىلوألا لب «ليلدلا قيقحت

 نع همهف لكيو هبلقب ركني نأ دعبي الف ةهبشلا تركذ امهمو ءهنع باوجلا لاؤسلا كردب الإ
 فلسلا رجز اذهلو .هلقع هلمتحي ال اًقيقد باوجلاو ةيلج نوكت دق ةمههبشلا ذإ هباوج كرد

 . ماوعلا ءافعضل هنع اورجز امإو . مالكلا نع شيتفتلاو ثحبلا نع

 ىرجي ماوعلل مالكلا عتمو لاكشإلا ةرمغ ضوح مهلف قئاقحلا كردب نولغتشلا امأو

 ىهاضت هيف ءايوقألا ةصخرو «قرغلا نم اًفوخ ةلجد رهن ئطاش نم نايبصلا عنم ىرجم
 لك نأ وهو ءمدق ةلّزرمو رورغ عضوم انهه نأ الإ ءةحايبسلا ةعتص ىف رهاملا ةصخر
 كاردإ ىلع ردقي هنأ هسفنب نَظي -هلقع لامك ىق ىلاعت هللا نم ضار- هلقع ىف فيعض

 ال ثيح تاهجلا رحب ىف نوقرغيف نوضوخي امبرق ءايوقألا ةلمج نم هنأو اهلك قئاقحلا
 مهتم دحاوب الإ راصعألا حمست ال ىذلا رداتلا ذاشلا الإ مهلك ىلخلل باوصلاف ءنورعشي



 داو تمس سمج ىلازفلاةامإلا لئابرةعوموحمم جحإ

 هللا هلزت ام لكب لمجملا قيدصتلاو لسرلاب ناميإلا ىف فلسلا كلسم كولس نينثا وأ

 لغش هيلع ىوقتلاب لاغتشالا لب «ةلدألا نع شيتفتو ثحب ريغ نم هلوسر هب ربخأو ىلاعت

 :اجحتو تدخلا نتح نيضنق :نآ دعب توئصوخي هنادههأ ىازإ ثيع' 2 لاك 5[: لغات
 هنع مكاهن امو اولعفاف هب هللا مكرمأ ام اورظنا ضعبب هضعب هللا باتك نوبرضت مترمأ اذهبأ)

 (دئاقعلا ذنعاوق) باتك ىف هانحرش كلذ ءافيتساو .قحلا جهنملا ىلع هيثت اذهف .«اوهتناف

 .مالسلاو هنم بلطيف

 ماوعلا ماجلإ
 نع

 مالكلا ملع
 مسيرتنا هل

 ةهلاسرلاةبطخ

 ءاديب ىف نيبلاطلا لوقع تهاتو هئامسأو هتافصب هدابع ةفاكل ىلجت ىذلا هلل دمحلا

 هنك ماهفألا كردت نأ نع هلالجب ىلاعتو هتزع ىمح نود راكفألا ةحنجأ صقو ؛هئايربك

 اوتهبو هتبحم رانب اوقرتحا ىتح مهحاورأ قرغتساو هتصاخو هئايلوأ بولق ىفوتساو . هتقيقح

 ٠ نم مهعمسأ امب الإ هترضح لامج ىلع ءانثلا نع مهتنسلا تسرخو ؛هتمظع راونأ قارشإ ىف

 . هترتعو هباحصأ ىلعو هتقيلخ ريخ ُهْلْيَ دمحم هلوسر ناسل ىلع مهأبنأو هتافصو هئامسأ

 نم لاهجلاو عاعرلا دنع هيبشتلل ةمهوملا رابخألا نع هللا كدشرأ ىنتلأس دقف :دعب امأ

 ديلاو ةروصلا نم هنع سدقتيو ىلاعتي ام هتافصو هللا ىف اودقتعا ثيح لالفلا ةيوشحلا

 هوذخأ امث هارجم ىرجي امو ءرارقتسالاو شرعلا ىلع سولجلاو لاقتنالاو لوزنلاو مدقلاو

 نأ تدرأو .فلسلا دقتعم هيف مهدقتعم نأ اومعز مهنأو ءاهروصو رابخألا رهاوظ نم

 ءرابخألا هذه ىف هودقتعي نأ قلخلا مومع ىلع بجي ام نيبأ نأو .فلسلا داقتعا كل حرشأ

 نع فكلاو كاسمإلا بجي امع هنع ثحبلا بجي ام زيمأو .قحلا نع ءاطغلا هيف فشكأو

 نم حيرصلا قحلا راهظإب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اًبرقتم كتبلط ىلإ كتبجأف ءهيف ضونخلا
 .ةيقارملاب ىلوأ قحلاف .ءبهذم نود بهذمل بصعت ىلع ةظفاحمو بناج ةبقارمو ةنهادم ريغ

 ةيعاد ةياجإب وهو قيفوتلاو ديدستلا هللا لأسأو ءهيلع ةظفاحملاب ىلوأ فاصنإلاو قدصلاو

 ' ةفاربأ نواف لع تانك يدر لنآ اهو يوت

 .رابخألا هذه ىف فلسلا بهذم ةقيقح نايب ىف باب
 .عدتبم وهف مهفلاخ نم نأو فلسلا بهذم هيف قحلا ىلع ناهربلا ىف بابو

 .نفلا اذه ىف ةعفان ةقرفتم لوصف ىف بابو



 ل ىلازفلا مامإلا لثاسر ةعومجب طش بسسس سس ل م7. ١

 لوألابابلا
 .رابخألا هذه ىف فلسلا داقتعا حرش ىف

 ىنعأ فلسلا بهذم وه رثاصبلا لهأ دنع هيف ءارم ال ىذلا حيرصلا قحلا نأ :ملعا

 . هناهرب نايبو هنايب دروأ انأ اهو نيعباتلاو ةباحصلا بهذم

 هذه نم ثيدح هغلب نم لك نأ اندنع قحلا وهو فلسلا بهذم ةقيقح :لوقأف

 فارتعا مث «قيدصتلا مث «سيدقتلا :رومأ ةعبس هيف هيلع بجي قلخلا ماوع نم ثيداحألا

 .ةفرعملا لهأل ميلستلا مث .فكلا مث ءكاسمإلا مث ءتوكسلا مث ءزجعلاب

 .اهعباوتو ةيمسجلا نع ىلاعت برلا هيزنت هب ىنعأف :سيدقتلا امأ

 هنأو قداص هلاق اميف وهو ىح هركذ ام نإو هيلي هلاق امب ناميإلا وهف :قيدصتلا امأو

 .هدارأو هلاق ىذلا هجولا ىلع قح

 كلذ نأو هتقاط ردق ىلع تسيل هدارم ةفرعم نأب رقي نأ وهف :رجعلاب فارتعالا امأو

 .هتفرحو هنأش نم سيل

 ءةعدب هنع هلاؤس نأ ملعيو هيف ضوخي الو هانعم نع لأسي ال نأف :توكسلا امأو
 .رعشي ال ثيح نم هيف ضاخ ول رفكي نأ كشوي هنأو «هنيدب رطاخم هيف هضوخ ىف هنأو

 ىرخأ ةغلب ليدبتلاو فيرصتلاب ظافلألا كلت ىف فرصتي ال نأف :كاسمإلا امأو

 هجولا كلذ ىلعو ظفللا كلذب الإ قطني ال لب قيرفتلاو عمجلاو هنم ناصقنلاو هيف ةدايزلاو

 .ةغيصلاو فيرصتلاو بارعإلاو داريإلا نم
 .هيف ركفتلاو هنع ثحبلا نع هنطاب فكي نأف :فكلا امأو

 ىلع ىفخ دقف هزجعل هيلع ىفخ نإ كلذ نأ دقنعي ال نأف :هلهأل ميلستلا امأو

 دقتعا فئاظو عبس هذهف .ءايلوألاو نيقيدصلا ىلع وأ ءايبنألا ىلع وأ هلو هللا لوسر

 ءاهنم ئش ىف فالخلا فلسلاب نظي نأ ىغبنيال ماوعلا لك ىلع اهبوجو فلسلا ةفاك

 :ىلاعت هللا ءاش نإ ةفيظو ةفيظو اهحرشنلف

 رمل نزلا هلق ةلرقو عبصإلاو ديلا عمس اذإ هنأ هانعمو سيدقتلا :ىلوألا ةفيظولا
 هم سل

 ديلا نأ ملعي نأ ىغبتيف .«نمححرلا عباّصأ نم ِنيعَبصإ نيب نمؤملا بق نإَو .هديب مدآ ةنيط

 محللاو .بصعو محل نم بكرم وضع وهو ىلصألا عضوملا وه امهدحأ نيينعمل قلطت
 هل رادقم نع ةرابع مسجلاب ىنعأ ةصوصخم تافصو صوصخم مسج بصعلاو مظعلاو

 دقو) «ناكملا كلذ نع ىحنتي نأب الإ وه ثيحب دجوي نأ نم هريغ عنمي قمعو ضرعو لوط

 ىف ةدلبلا :لاقي امك ًالصأ مسجب ىنعملا كلذ سيل رخآ ىنعمل ديلا ىنعأ (ظفللا اذه راعتسي



 د 71١ تسب بسسس  ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم

 انآ اقل كاف ةدتاكلا ىلعف ًالثم ديلا عوطقم ريمألا ناك نإو موهفم كلذ نإف ريمألا دي

 مدو محل نم بكرم وضع ره اًمسج كلذب دري مل ُهَِّيَي هللا لوسر ّنأ اًنيقيو اًمطق ققحتي
 مسج هللا نأ هلابب رطخ نإف «ءسدقم هنع وهو لاحم ىلاعت هللا قح ىف كلذ نأو ءمظعو

 ةدابعو ءرفك قولخملا ةدابعو ءقولخم وهف مسج لك نإف منص دباع وهف هئاضعأ نم بكرم

 عامجإب رفاك وهف مسج دبع نمف مسج هنأل اًقولخم ناكو «قولخم هنأل ًرفك تناك منصلا

 اًقيطل وأ «بالصلا مصلا لابجلاك اًفيثك مسجلا كلذ ناك ءاوس .فلخلاو مهنم فلسلا ةمئألا

 اًمشم وأ . بكاوكلاو رمقلاو سمشلاك اًقرشم وأ ضرالاك اًملظم ناك ءاوسو «ءاملاو ءاوهلك

 وأ «ءابيهلاو ةرذلاك ًريغص وأ ءءامسلاو ىسركلاو شرعلاك اًميظع وأ «ءاوهلاك هل نول ال

 همظع وأ هلامجو هنح- ردقي نإف منص مسجلاف. ناسنإلاك اًناويح وأ .«ةراجحلاك اًدامج

 هدي نعو هنع ةيمسجلا ىفن نمو ءامنص هنوك نع جرخي ال هؤاقبو هتبالص وأ هرغصوأ
 .«ثودحلا بجوي امع هلالج لج برلا سدقو بصعلاو محللاو ةيوضعلا ىفن دقف هعبصإو

 كلذ قيلي مسج ىف ضرع الو مسجب سيل ىناعملا نم ىنعم نع ةرابع هنأ هدعب دقتعيلو
 كلذ ىف هيلع سيلف هتقيقح- هنك مهفيالو ىنعملا كلذ ىردي ال ناك نإف «ىلاعت هللاب ىنعملا

 هيف ضوخي ال نأ هيلع بجاو لب هيلع بجاوب سيل هانعمو هليوأت ةفرعمف .ًالصأ فيلكت

 تاس ا
 صصص نع يعل

 ىنِإو» ««هتروص ىَلع مَآ َقَّلَخ هللا َنإ» : هليَع هلوق ىف ةروصلا عمس اذإ :رخآ لاثم

 هب داريو قلطي دق كرتشم مسا ةروصلا نأ ملعي نأ ىنبنيف «ةروص نَسْحَأ ىف ىّبر تأ

 ىتلا دخلاو مفلاو نيعلاو فنألا لثم اًصوصخم اًبيترت ةبترم ةفّلؤم ماسجأ ىف ةلصاحلا ةئيهلا

 الو مسج ىف ةئيه الو مسجب سيل ام هب داريو قلطي دقو ءماظعو موحل ىهو ماسجأ ىه
 نأ نمؤم لك ققحتيلف «هارجم ىرجي امو هتروص فرع كلوقك .ماسجأ ىف بيترت وه

 نم بكرم ىمظعو ىمحل مسج وه ىذلا لوألا ىنعملا ةدارإل قلطت مل هللا قح ىف ةروصلا

 اهلك تائيهلاو ماسجألا قلاخخو .ماسجأ ىف تائيهو ماسجأ كلذ عيمج نإف ءدخو مفو فنأ

 اذه دري مل نإ هنأ هل رطخ نإف نمؤم وهف اًنيقي اذه ملع اذإو ءاهتافصو اهتهباشتم نع هزنم

 هنإف هيف ضوخي ال نأب رمأ لب هب رمؤي مل كلذ نأ ملعي نأ ىغبنيف هدارأ ىذلا امف ىنعملا

 امب هتمظعو هللا لالجب قيلي ىنعم هب ديرأ هنأ دّمتعي نأ ىغبني نكل .هتقاط ردق ىلع سبل

 مس لا ضرع الو محملا نسبا
 ىلإ هليل لك ىف ىلاَصت هللا ليا : هلِيَع هلوق ىف لوزنلا هعمس عرق اذإ :رخآ لاشم ٍ

 ىلإ هيف رقتقي :اقالطإ قلطي دق كرتشم مسا لوزنلا نأ ملعي نأ هيلع بجاولاف .«ايندلا ءامسلا

 لفاسلا نم لقتنم مسجو «كلذك لفاس مسج و «؛هئكاسل ناكم وه لاع مسج :ءاسجأ ةثالاث



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تسسلم دع

 و ردعو وعم يعم رام ىلإ لقا نع ناك نإ «لفاسلا ىلإ ىلاعلا نمو ىلاعلا ىلإ

 الو رخآ ىنعم ىلع قلطي دقو ءاطوبهو ًالوزن ىمس لفسأ ىلإ ولع نم ناك نإو ءايقرو
 ماعنألا نَم مكل لزنأو :ىلاعت هللا لاق امك ءمسج ىف ةكرحو لاقتنا ريدقت ىلإ هبف رقتفي

 ةقولخم ىه لب لاقتنالاب ءامسلا نم ًالزان رقبلاو ريعبلا ىئر امو .[1 :رمزلاا « جاوزأ ةينامث

 اوميقي ملف رصم تلخد :هتلنَت ىعفاشلا لاق امك ؛ةلاحم ال ىنعم اهلازنإلو ماحرألا ىف

 اًعطق نمؤملا ققحتف لفسأ ىلإ هدسج لاقتتا هب دري ملف تلزن مث تلزن مث تلزنف «ىمالك
 ىلإ ولع نم دجو صخش لاقتنا وهو لوألا ىنعملاب سيل ىلاعت هللا قح ىف لوزنلا نأ
 دري مل هنأ هل رطخ نإف مسجب سيل هلالج لج برلاو ماسجأ دسجلاو صخشلا نإف «لفسأ

 نع تنأف ءامسلا نم ريعبلا لوزن مهف نع تزجع اذإ تنأ :هل لاقيف دارأ ىذلا امف اذه

 كتفرح وأ كتدابعب لغتشاو «ءىجرداف كشعب اذه سيلف ءزجعأ ىلاعت هللا لوزن مهف

 .برعلا ةغل ىف لوزنلاب داري نأ زوجي ىتلا ىناعملا نم ىنعم هب ديرأ هنأ ملعاو «تكساو

 .هتيفيكو هتقيقح ملعت ال تنك نإو هتمظعو ىلاعت هللا لالجب ىنعملا كلذ قيليو

 « هدابع قوف هال وهو 9: ىلاعت هلوق ىف قوفلا ظفل عمس اذإ :رخآ لاثمو
 .[18: ماعنألا]

 مسا قوفلا نأ ملعيلف 55٠. :لحنلا] * مهقوق نُم مهّبر َنوُفاَحَي ف :ىلاعت هلوق ىفو
 .نيينعمل قلطي كرتشم

 نأ ىنعي لفسأ رخآلاو ىلعأ امهدحأ نوكي نأب مسج ىلإ مسج ةبسن :امهدحأ

 قوف ةفيلخلا :لاقي ىنعملا اذهبو «ةبترلا ةيقوفل قلطي دقو لفسألا سأر بناج نم ىلعألا

 مسج ىعدتسي لوأألاو ءملعلا قوف ملعلا :لاقي امكو ءريزولا قوف ناطلسلاو ناطلسلا

 ميسج ىلإ بسني
 ىلاعت هللا ىلع هنأو دارم ريغ لوألا نأ اًعطق ا :ىناثلاو

 الف لاحملا اذه ىفن فرع اذإو ماسجألا ضارعأ مزاول وأ ماسجألا مزاول نم هتإف ءلاحم

 .هركذن مل ام هانركذ ام ىلع سقف ديرأ اذامو ىلطأ اذامل هنأ فرعي مل نإ هيلع

 ىنعم اهب ديرأ ظافلألا هذه نأ اًعطق ملعي هنأ وهو قيدصتلاو ناميإلا :ةيناثلا ةفيظولا

 نمؤيلف ءهب ىلاعت هللا فصو ىف قداص هلي هللا لوسر نأو ء«هتمظعو هللا لالجب قيلي

 نأو « انقدصو انمآ لقيلو هيف بير ال قح هنع ربخأ امو قدص هلاق ام نأب نقويلو كلذب

 هدارأ ىذلا ىنعملب قحو هفصو امك وهف هلوسر هب هفصو وأ هسفن هب ىلاعت هللا فصو ام
 دعب نوكي امنإ قيدصتلا تلق نإف هتقيقح ىلع فقت ال تنك نإو «هلاق ىذلا هجولا ىلعو

 دقتعي فيك اهيناعم دبعلا مهفي مل اذإ ظافلالا هذهف ءمهفتلا دعب نوكي امنإ ناميإلاو ءروصتلا



 دال ححتحششش سس بسبب ىلازفلا مامإلا لئايرةعويجبم حد

 هنأ لعب لقاع لكو لاحمب سيل ةليمجلا رومألاب قيدصتلا نأ كباوجف ؟اهيف اهلئاق قدص

 دصق موق ةبطاخم دارأ نم هب قطن اذإ ىمسم هلف مسا لك نأو ءناعم ظافلألا هذهب ديرأ

 ىلع لوقعم اذهف ؛هيلع وه ام ىلع هنع ًربخم اًقداص هنوك دقتعي نأ هنكميف ىمهملا كلذ

 نكميو «ةلصفم ريغ ةليمج رومأ ظافلألا هذه نم مهفي نأ نكمي لب ءلامجإلا ليبس
 سرق وأ ناسنإ هنأ فرعي نأ نود قدصي نأ نكمأ ناويح تيبلا ىف لاك اذإ امك قيدصتلا

 عمس نم كلذكف ا ل

 هنكميف شرعلا ىلإ ةصاخ ةبسن كلذب ديرأ هنأ ةلمجلا ىلع مهف شرعلا ىلع ءاوتسالا

 انقل تا ا ل يل ل ا

 ىأف تلق نإو .ءهب قيدصتلا نكمأف ةبسنلا ىناعم نم رخآ ىنعم وأ رهقلاب هيلع ءاليتسالا

 هلهأ وه نم ميهفت باطخلا اذهب دصق هنأ كباوجو نومهفي ال امب قلخلا ةبطاخم ىف ةدئاف

 مالكب ءالقعلا بطاخ نم طرش نم سيلو ءاومهف دقو ملعلا ىف نوخسارلاو ءايلوألا مهو
 ىلإ ةفاضإلاب ناييصلاك نيقراعلا ىلإ ةفاضإلاب ماوعلاو نايبصلا مهفي امب مهبطاخي نأ

 اوبيجي نأ نيغلابلا ىلعو .؛هنومهفي امع نيغلابلا اولأسي نأ نايبصلا ىلع نكلو «نين.اابلا

 ليق دقف هريغ ثيدح ىف اوضوخف هلصأ نم متسلو مكنأش نم سيل اذه نأب نايبصلا

 :مهل اولاق الإو مهومهف نوقيطي اوناك نإف .[57 :لحتلا) 4 ركذلا لهَأ اوُلأساَف ب لهاجنل

 ءمكؤست مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست الف 6 :ءارسإلا] © ًاليلق لإ ملعْلا نم متيتوأ امو

 لاؤسلاو ءمكل ىأ ةلوهجم ةيفيكلاو بجاو اهب ناميإلا ناعم هذه .لاؤسلا اذهلو مكل ام

 ناميإلا اًذِإف .بجاو هب ناميإلاو ةلوهجم ةيفيكلاو مولعم ءاوتسالا :كلام لاق امك ةعدب اهنع

 هنع لاحملل ىفن وه ىذلا هسيدقت نكلو نكم نهذلا ىف ةلصفم تسيل ىتلا تايلمجلاب
 صخشلا انهاه مسجلاب ىنعنو اهمزاولو ةيمسجلا ىه ىفنملا نإف ءًالصفم نوكي نأ ىغبني
 ام عقدي ىذلا وه ثيحب دجوي نأ نم هريغ عنمي ىذلا ؛قيمعلا ضيرعلا ليوطلا ردمألا

 انحرش امنإو ءافيعض ناك نإ ةعفاد ةوقب هناكم نع ىحنتيو عفدنيو اًيوق ناك نإ هناكم بلطي
 .هب دارملا مهفي ال امبر ىماعلا نأل هروهظ عم ظفللا اذه

 ىناعملا هذه هنك ىلع فقي ال نم لك ىلع بجيو زجعلاب فارتعالا :ةثلاثلا ةفيظولا

 نع وهو بجاو قيدصتلا نإف ءزجعلا رقي نأ هب دارملاو ىنعملاو اهليوأت فرعي ملو اهتقيقح-و
 ىنعي «ةلوهجم ةيفيكلا :كلام لوق ىنعم اذهو بذك دقف ةفرعملا ىعدا نإف ءزجاع ةكرد

 ىف اوزواج نإ ءايلوألا نم نوفراعلاو لعلا ىف نوخسارلا لب «مولعم ريغ هب دارملا ليصقت
 ام مهل ىقب امف ةريثك ًالايمأ اهيداوب ن اوعطقو ةفرعملا ناديم ىف اولاجو ماوعلا دودح ةفرعملا

 ةلقو ىوطملا ةرثكل مهل فشك ام ىلإ ,هنع ىوط امل ةبسن ال لب رثكأ مهيديأ نيب هوغلبي مل



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم جيل م١[ دس

 :هيلع هللا تاولص ءايبتألا ديس لاق .روتسملا ىوطملا ىلإ ةفاضإلاو هيلإ ةفاضإلاب فوشكملا

 لاق .فوشكملا ىلإ ةفاضإلابو .«كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث ىصحأ الد»

 زجعلا نوك لجألو .2هللاب مكفرعأ اةراو كوتا هللاب مكف رعأ» :هيلع هللا تاولص

 نع زجعلا :نيقيدصلا ديس لاق لاحلا ىهتنم ىلإ ةفاضإلاب رمألا رخآ ىف اًيرورض روصقلاو

 ةفاضإلاب اهرخاوأك قلخلا ماوع ىلإ ةفاضإلاب ىناعملا هذه قئاقح لئاوأف «كاردإ كاردإلا كرد

 . !زجعلاب فارتعالا هيلع بجي ال فيكف «قلخلا صاوخ ىلإ
 ضرعتم لاؤسلاب نأل ماوعلا ىلع بجاو كلذو لاؤسلا نع توكسلا :ةعبارلا ةفيظولا

 ىف هطرو امبو الهج هباوج هداز ًالهاج لأس نإف .هل ًالهأ سيل اميف ضئاخو هقيطي ال ال

 هدلو ميهفت نع زجع لب هميهفت نع فراعلا زجع اًقراع لأس نإو «رعشي ال ثيح نم رفكلا

 نإف ؛هتعانص قئاقد راجنلا ميهفت نع غئاصلا زجع لب «بتكملا ىلإ هجورخ ىف هتحلصم

 رجنلا قئاقد ملعي امنإ هنأل ةغايصلا قئاقد نع زجاع وهف هتعانصب اريصب ناك نإو راجنلا

 ىلإ رمعلا فرصل اًضيأ ةغايصلا غئاصلا مهفي كلذكف ءهتسراممو هملعت ىف رمعلا هقارغتسال

 ةفرعم ليبق نم تسيل ىتلا مولعلابو ايندلاب نولوغشملاف همهفي ال كلذ لبقو هتسراممو هملعت

 لب ءاهمهف نع تاعانصلا نع نيضرعملا ةفاك زجع ةيهلإلا رومألا ةفرعم نع نوزجاع هللا
 الو محللاو زبخلا مدعل ال هترطف ىف روصقل محللاو زبخلاب راذتعالا نع عيضرلا ىبصلا زجع

 ىبصلا معطأ نمف هب ىذغتلا نع رصاق ءافعضلا عبط نكل «ءايوقألا ةيذغت ىلع رصاق هنأل

 هذه لاؤسلاب اوبلط اذإ ماوعلا كلاذكو .هكلهأ دقف هلوانت نم هنكمأو زبخلاو محللا فيعضلا

 نع لأس نم لكب هيفا و د مهرجز بجي ىناعملا

 ةلأسم ىف اوضاخ مهآر موق ىلع راكنإلا ىف هيَ هللا لوسر هلعفق امكو «تاهباشتملا تايآلا

 ةرثكب مكلف ناك ْنَم كَلَم امنإ» :لاَقو «مكرمأ اذهبقا : ع لاقف ءهنع اولأسو ردقلا

 سوءر ىلع ظاعولا ىلع مرحي لوقأ اذهلو .ربخلا ىف رهتشا امك هانعم اذه ظفل وأ «لاؤسلا

 راصتقالا مهيلع بجاولا لب «ليصفتلاو ليوأتلا ىف ضوخلاب ةلئسألا هذه نع ارحل ريانملا

 نع هزنم ىلاعت هنأو هيبشتلا ىفنو سيدقتلا ىف ةغلابلا وهو «فلسلا هركذو هانركذ ام ىلع

 ىف سجهو مكلابب رطخ ام لك :لوقي ىتح دارأ امب اذه ىف ةغلابمللا هلو اهضراوعو ةيمسجلا

 سيل نأو اهتهباشم نعو اهنع هزنم وهو اهقلاخ ىلاعت هنإف مكرطاخ ىف روصتو مكر يمض

 ءاهنع لاؤسلاو اهتفرعم لهأ نم متسلف دارملا ةقيقح امأو «كلذ نم اًئيش رابخألاب دارملا
 هنع متيهن دق اذهو هوبنتجاف هنع مكاهتامو هولعفاف هب ىلاعت هللا مكرمأ امف ىوقتلاب اولغتشاف

 نم انيتوأ امو انقدصو انمآ :اولوقو اوتكساف كلذ نم اًئيش متعمس امهمو هنع اولأست الف

 .هانيتوأ ام ةلمج نم اذه سيلو ءًاليلق الإ ملعلا



 قلخلا مومع ىلع بجي ةدراو ظافلأ ىف فرصتلا نع كاسمإلا :ةسماخلا ةفيظولا

 «ريسفتلا :هجوأ ةتس نم اهيف فرصتلا نع كاسمإلاو رابخألا هذه ظافلأ ىلع دومحلا

 . قيرفتلاو .عمجلاو  عيرفتلاو ءفرصتلاو“ «ليوأتلاو

 اهانعم وأ ةيبرعلا ىف اهماقم موقي ىرخأ ةغلب ظفللا ليدبت هب ىنعأو ريسفتلا :لوألا

 دجوي الام ةيبرعلا ظافلألا نم نأل دراولا ظفللاب الإ قطنلا زوجي ال لب ءةيكرتلا وأ ةيسرافلاب
 سرفلا ةداع ترج ام نكل اهقباطت ةيسراف اهل دجوي ام اهنمو .اهقباطت ةيسراف اهل

 ىف اًكرتشم نوكي ام اهنمو .اهنم اهتراعتساب برعلا ةداع ترج ىتلا ىناعملل اهتراعتساب

 .كلذك ةيمجعلا ىف نوكي الو ةيبرعلا

 سرفلا نيب ىدؤي قباطم ظفل ةيسرافلا ىف هل سيل هنإف ءاوتسالا ظفل هلاثم :لوألا امأ

 هتيسراف ذإ ماهيإ ديزم ىلع لمتشيال ثيحب برعلا نيب ءاوتسالا ظفل هيدؤي ىذلا ىنعملا نم

 نأ روصتي اميف ةماقتساو باصتنا نع ْئبني :لوألا :ناظفل ناذهو «ناتساب اتسارا :لاقي نأ

 هراعشإو برطضيو كرحتي نأ روصتي اميف تباثو نوكس نع ئبني :ىناثلاو .جوعيو ىنحني
 اذإف ءاهيلإ هتراشإو ءاوتسالا ظفل راعشإ نم رهظأ ةيمجعلا ىف اهيلإ هتراشإو ىناعملا هذهب

 هل فدارملا هلثمب ظفللا ليدبت زوجت امنإو لوألا لثم اذه نكي مل راعشإلاو ةلالدلا ىف توفت

 .هافخأو هقدأو ئش ىندأب ولو هفلاخي وأ هئيابي امب ال هوجولا نم هجوب هفلاخي ال ىذلا

 ىأ عبصأ ىدنع نالفل لاقي ةمعنلل برعلا ناسل ىف راعتسي عبصألا نأ :ىناثلا لاثمو

 ىف برعلا عسوتو «ةراعتسالا هذهب مجعلا ةداع ترج امو تفشكتا ةيسرافلاب اهانعمو ةمعن

 اذإف «مجعلا دومج ىلإ برعلا عسوتل ةبسن ال لب مجعلا عسوت نم رثكأ ةراعتسالاو زوجتلا

 جمس امع بلقلا رفن مجعلا ىف كلذ جمسو برعلا ىف هل راعتسملا ىنعملا ةدارإ نسحأ

 زوجي الو فالخلاب لب لثملاب ًاليدبت ريسفتلا نكي مل اتوافت اذإف ءهيلإ لمي ملو عمسلا هجمو
 .لثملاب الإ ليدتلا

 ةغل ىف كرتشم وهو مسج وه لوقيف «هيناعم رهظأب هرسف نم نإف نيعلا :ثلاثلا لاثم

 اذه كرتشم وهو مسا ظفللا سيلو ءةضفلاو بهذلاو ءاملا نيبو رصانلا وضعلا نيب برعلا

 ليدبتلا نم عنملا ىرن اذه لجألف .هنم برقي هجولاو بنجلا ظفل كلذكو كارتشالا

 ريغ وهف ظافلألا عيمج ىف هومتيعدا نإ توافتلا اذه :ليق نإف «ةيبرعلا ىلع راصتقالاو

 ىف كلذ نأب فرتعا نإو .ءتشوكو محل كلوق نيبو نانو زبخ كلوق نيب قرف ال ذإ حيحص

 ىف توافتلا نأ قحلا باوجلاف «لئامتلا دنع ال توافتلا دنع ليدبتلا نم عنماف ضعبلا

 كارتشالا ىفو نيتغللا ىف نايواستي تسد ظفلو ديلا ظفل لعلف لكلا ىف ال ضعبلا



 زييمتلا كاردإ سيلو زوجي ال ام ىلإو زوجي ام ىلإ مسقنا اذإ نكلو رومألا رئاسو ةراعتسالاو

 لاكشإلا هيف رثكي لب قلخلا ةفاك ىلع ريسي ًالهس اًيلج توافتلا قئاقد ىلع فوقولاو امهنيب
 ةجاح ال ذإ اًطايتحا بابلا مسحن نأ نيب نحنف «لداعتلا لحم نع توافتلا لحم زيمتي'الو

 ىرعش تيلف ءرطخلا ةطرو قلخلا مومع محقنو بابلا حتفن نأ نيبو ليدبتلا ىلإ ةرورض الو
 رقي ال اًئيدتم ًالقاع نأ ىدنع امو هتافصو هلإلا تاذ هيف روظنملاو ءطوحأو مزعأ نيرمألا ىأ

 بجوأ دقو فيك .هبانتجا بجي ةيهلإلا تافصلا ىف رطخلا نإف ءرطخم رمآلا اذه نأب

 ةيالولا مكحل اًطايتحا باسنألا طلخ نم رذحللو محرلا ةءاربل ةدعلا ةءوطوملا ىلع عرشلا

 ةريغصلاو ةسيآلاو ميقعلا ىلع ةدعلا بجت كلذ عم اولاقف ءبسنلا ىلع بترتي امو ةئثارولاو

 ولف «ماحرألا ىف ام ملعي هنإف بويغلا مالع هيلع علطي امنإ ماحرألا نطاب نأل ؛لزعلا دنعو

 نب نوهأ قولع ال ثيح ةدعلا باجيإف رطخلا نتم نيبكار انك ليصفتلا ىلإ رظنلا باب انحتف

 ىن هش مكح ةيبرعلا ليدبت ميرحتف ىعرش مكح ةدعلا باجيإ نأ امكف ءرطخلا اذه بوكر
 هتاقس نعو هللا نع ربخلا ىف طايتحالا نأ ملعيو «لوألا قيرط حيجرتو داهتجالاب تيث نع

 نم ءاهب هلا هب طاتحا ام لكو ةدعلا ىف طايتحالا نم ىلوأو مهأ نآرقلا ظافلأب هدارأ امعو

 .ليبقلا اذه

 نم عقي امإ اذهو هرهاظ ةلازإ دعب هانعم نايب وهو «ليوأتلا :ىناثلا فرصتلا امأ

 هذهف ءهبر نيبو هنيبو هسفن عم فراعلا نم وأ .«ىماعلا عم فراعلا نم وأ ءهسفن ىماعلا

 . عضاوم ةثالث

 قرغملا رحبلا ضوخ هبشي مارح وهو هسفنب لاغتشالا ليبس ىلع ىماعلا ليوأت :لوألا
 بطاعم رثكأو اًروغ دعبأ هللا ةفرعم رحبو «كلذ ميرحت ىف كشالو .ةحابسلا نسحي ال نمع

 الإ ليزي ال ايندلا رحب كالهو هدعي ةايح ال رحبلا اذه كاله نآل «ءاملا رحب نم كلاهمو

 .نيرطنخلا نيب ناتشف ةيدبألا ةايحلا ليزي كلذو ةينافلا ةايحلا

 نأ :هلاثمو ءعونمم اًضيأ وهو ىماعلا عم ملاعلا نم كلذ نوكي نأ :ىناثلا عضوملا

 كلذو نديلاو ؛بلقلا برطضم ةحابسلا نع ارجاع هسفت عم رحبلا ىف صاوغلا حابسلا رجي

 هظفح ىلع ردق نيو ءرحبلا ةحل ىف هظفح ىلع ىوقيال هنإف كالهلا رطخل ةضرع هنأل مارح
 دنع نوكسلاب هرمأ نإو ؛هعيطي ال لحاسلا برقب فوقولاب هرمأ ولو لحاسلا نم برقلا ىف
 نكسي ملو هندبو هبلق برطضا ماقتلالل اهافق ترغف دقو حيسامتلا لابقإو جاومألا ماطتلا

 تاليوأتلا باب ىماعلل حتف اذإ ملاعلل ىحلا لاثملا وه اذهو «هتقاط روصقل هدارم بسح ىلع

 هيقفلاو رسفملاو ثدحملاو ىوحنلاو بيدألا ماوعلا ىنعم ىفو ءرهاوظلا فالخ ىف فرصتلاو

 مهرامعأ نيرصاقلا ةفرعملا راحب ىف ةحابسلا ملعل نيدرجتملا ىوس ملاع لك لب ملكملاو



 دا 717 تطعن سس تب بس ىلازفلامامإلالئاسرةعومجم حن

 رئاسو 'قئخلاو هاجلاو لاملا نع نيضرعملا ,تاوهشلاو ايندلا نع مههوجو نيفراصلا ؛هيلع
 مايقلا ىف اهيادآو ةعيرشلا دودح عيمجب «لامعألاو مولعلا ىف ىلاعت هلل نيصلخملا «تاذالا

 نيرقحتسملا ؛هّلل ىلاعت هللا ريغ نع ةلمجلاب مهبولق نيغرفملا «تاركنملا كرتو تاعاطلاب

 ىف صوغلا لهأ مه ءالؤهف «ىلاعت هللا ةبحم بنج ىف ىلعألا سودرفلاو ةرخآلا لب ايندلل

 دحاو دعسي نأ ىلإ ةعست ةرشعلا نم كلهي ميظع رطخ ىلع هلك كلؤ,عم مهو ةفرعملا رحب

 مهف ىنسحللا هّللا نم مهل تقبس نيذلا كنلوأ ءنوزخملا ربلاو نونكملا ردلاب

 م6004 :صصقلا) 4 نونلعي امو مهرودص نكن ام ملعي كبرو ل: نوزئاقلا

 ةثالث ىلع وهو هبر نيبو هنيب هباق رس ىف هسفن عم فراعلا ليوأت :ثلاثلا عضوملا

 نوكي نأ امإ ًالثم قوفلاو ءاوتسالا ظفل نم دارملا نأ هرس ىف حدقنا ىذلا نإف هجاوأ

 اًكوكشم ناك نإو هدقتعيلف ايعطق ناك نإف .ناغ نط الوم وأ هيف اًكوكشم وأ هب اعوطقم

 ريغ نم هلثم هضراعي لامتحاب همالك نم ُهِْقَم هلوسرو هللا دارم ىلع نمكحي الو هبنتجلف

 :نيقلعتم نظلل نأ ملعاف ا «فقوتلا كاشلا ىلع بجاولا لب ءحيجرت

 ؟لاحم وه مأ ىلاعت هللا قح ىف زئاج وه له هدنع حدقنا ىذلا ىنعملا نأ :امهدحأ

 ؟ال مأ هدارم وه له هنأ ىف ددرت نكل هزاوج اًعطق ملعي نأ : ىناثلاو

 قوف ناطلسلا :انلوقب دارملا وه ىذلا ىونعملا ولعلاب قوفلا ظفل ليوأت :لوألا لاثم

 :هلوق ىف قوفلا ظفل نأ ىف ددرتن امبر انكل ىلاعت هلل اهانعم توبث ىف كشنال انإف ؛ريزولا

 رخآ ىنعم هب ديرأ 0 6 :لحتلا) 4 مهقوف نم مهبر نوفاخي )»

 ةفص وه الو مسجب سيلا م ىلع لاحم وه ىذلا ناكملاب ولعلا نود ىلاعت هللا لالجب ق ولي

 يس

 ىتلا ةصاخلا ةبسنلا هب دارأ هنأب «شرعلا ىلع ءاوتسالا ظفل ليوأت :ىناثلا لاثمو

 ضرألا ىلإ ءامسلا نم رمألا ربديو ملاعلا عيمج ىف فرصتي ىلاعت هللا نأ هتبسنو شرعلل
 ثدحي ال امك «شرعلا ىف هئثدحي مل ام ةروص ملاعلا ىف ثدحي ال هنإف شرعلا ةطس وب

 ءانبلا ثدحي ال لب .غامدلا ىف هثدحي مل ام ضايبلا ىلع ةملكو ةروص بتاكلاو شاقنلا

 ىذلا هملاع رمأ بلقلا ربدي غامدلا ةطساوبف «غامدلا ىف اهتروص ثدحي مل ام ةينبألا ةروص

 ىف دوجول امإ ءزئاج له ىلاعت هللا ىلإ شرعلل ةبسنلا هذه تابثإ نأ ىف ددرتن امبرف ةندب وه
 قح ىف هتداع ىرجأ امك ًالاحم هفالخ نكي مل نإو هتداعو هتنس هب ىرجأ هنأل وأ هسفن

 هنم هنيكمت ىلاعت هللا ةردق ىف ناك نإو .غامدلا ةطساوب الإ ريبدتلا هنكمي ال نأب ناسنإلا بلق

 هقالخ راصف هملع ىه ىتلا ةميدقلا ةملكلا هب تقحو ةيلزألا هتدارإ هب تقبس ول غامدلا نود

 قباسلا ملعلاو ةميدقلا ةدارإلا فلاخي ام ةلاحتسال نكل ةردقلا تاذ ىف روصقل ال اًعنتم



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسس٠ي٠*ش٠سلللللللللمي ل١ دج

 ال انإو .[15 :حتفلا «5؟ :بازحألا] «ًاليدْبت هللا ةّنسل دجت نو 9 :لاق كلذلو «ىلزألا

 ةبجاو بجاولا ةجيتنو «ةبجاو ةيلزأ ةدارإ نع اهرودصل اهيوجو امنإو اهبوجول لدبتت

 بلقني نأ ىلإ هؤاضفإ وهو هريغل لاحم هنكلو «هتاذ ىف ًالاحم نكي مل نإو لاحم اهضيقنو

 شرعلا عم ىلاعت هلل ةبسنلا هذه تابثإ ًاذإف «ةيلزألا ةئيشملا ذوفن عنميو ًالهج ىلوألا ملعلا

 هيف ددرتي دق امم اذه ؟ادوجو عقاو لهف ءًالقع اًرئاج ناك نإ هتطساوب ةكلمملا ريبدت ىف

 ىنعملا نوك ىف نظلا لاثم لوألاو «ىنعملا سفن ىف نظلا لاثم اذه هدوجو نظي امبرو رظانلا

 نم دحاو لك نكل «ناقرف امهنيبو اًرئاج اًحيحص هسفن ىف ىنعملا نوك عم ظفللاب اًدارم

 الو سفنلا نع ةعفد رابتخالا تحت لخدي الف ردصلا ىف كاحو سفنلا ىف حدقنا اذإ نينظلا

 نكل ءاهعسوالإ اًسفن هللا فلكي الو اهعفد نكميال ةيرورض اًبابسأ نظلل نإف «نظي نأ هنكمي
 :ناتقيظو هيلع

 الو ءهيف طلغلا ناكمإب روعش ريغ نم اًمزج هيلإ نئمطت هسفن عديال نأ :امهادحإ

 .امزاج اًمكح هنظ بجومب هسفن نم مكحي نأ ىغبني

 قوفلاب دارملا وأ ءاذك ءاوتسالاب نأب دارملا نأب لوقلا قلطي مل هركذ نإ هنأ :يناثلاو

 « ملع هب كل سيل ام فقت الو إ» :ىلاعت هللا لاق دقو ءملعي ال امب مكح هنأل ءاذك
 «هريمض نعو هسفن نع هربخ ىف اًقداص نوكيف اذك هنأ نظأ انأ :لوقي نكل .[87 :ءارسإلا]

 نع أبنو هسفن ىلع اًمكح لب ءهمالكب هدارم ىلع الو هللا ةفص ىلع اًمكح نوكي الو

 لمتشا امك هب ثدحتلاو قلخلا ةفاك عم نظلا اذه ركذ زوجي لهو :ليق نإف .هريمض

 ةعبرأ ىلع نوكي امنإ هب هثدحت :انلق ؟هب ثدحتي نأ هل لهف ءاعطاق ناك ول كلذكو «هريمض

 دعتسم وه نم عم وأ راصبتسالا ىف هلثم وه نم عم وأ هفن عم نوكي نأ امإف :هجوأ

 هلف اعطاق ناك نإف ىماعلا عم وأ «لاعت هللا ةفرعم يلطل هدرجتو هتنطفو هئاكذب راصبتسالل

 ةفرعملا بلطل درجتم وه نم وأ راصبتسالا ىف هلثم وه نم ثدحيو هب هسفن ثدحي نأ

 فراعملاب ةاهابلا بلطو بهاذملل تابصعتلاو تاوهشلاو ايندلا ىلإ ليملا نع لاخ هل دعتسم

 نطفلا نأل هعم ثدحتلاب سأب الف تافصلا هذهب فصتا نمف .ماوعلا عم اهركذب رهاظتلاو

 ىف هيقلي ابرو رهاوظلا لاكشأ هردص ىف كيحي رخآ ضرغل ال ةفرعملل ةفرعملا ىلإ شطعتملا

 هثبك -ملع- هلهأ ملعلا عنمو رهاوظلا ىضتقم نع رارفلا ىلع ههرش ةدشل ةدساف تاليوأت

 فصتي ال نم لك ىماعلا ىنعم ىفو هب ثدحي نأ ىغبني الف ىماعلا امأو ءهلهأ ريغ ىلإ

 .اهقيطي ال ىتلا ةيوقلا ةمعطألا عيضرلا ماعطإ نم هانركذ ام هلاثم لب «ةروكذملا تافصلاب

 ال عطقو كشو نظ نم نهذلا هيلع ىوطني ام نإف رارطضا هسفن عم هثدحتف نونظملا امأو

 ثدحتلا عنم ىف كشالو هنم عنم الف ءهنم صالخلا ىلع ةردق الو هب ثدحتت سفتلا تلاز



 ىف هتجرد لثم ىف وه نم عم هثدحت امأ .عوطقملا نم عنملاب ىلوأ وه لب .«ماوعلا عم هد
 نظأ لوقي نأ ىلع ديزي الو زئاج وه لاقي نأ لمتحيف « لا

 هللا ةفص ىف نظلاب فرصتم هركذب وهو هكرت ىلع رداق هنأل عنملا لمتحيو «قداص وهو اذَك

 ىلع سايق وأ يح وأ صتب فرعت هتحايإو ءرطخ هيفقو همالك نم ,هدارم ىف وأ ىلاعت

 4 مّلع هب كَل سيل ام فقت الو» :ىلاعت هلوق درو لب كلذ نم ءىش دري ملو صوصن»
 :رومأ ةثالث زاوجلا ىلع لدي ليق نإف .[71 :ءارسإلا]

 هتظ نع الإ ربخي سيل هنإف ءقداص وهو قدصلا ةحابإ ىلع لد ىذلا ليلدلا :لوألا

 .ناظ وهو

 نم عومسم ريغ هولاق ام لك ذإ ءنظلاو سدحلاب نآرقلا ىف نيرسفملا ليواقأ :ىناثلاو

 .تضراعتو ليواقألا ترثك كلذلو داهتجالاب طبنتسم وه لب « ِهّتِلَ# لوسرلا
 ملو ةباحصلا داحآ اهلقن ىتلا ةهباشتملا رابخألا لقن ىلع نيعباتلا عامجا :ثلاثلاو

 الو هتياور اوزوج مهنإف لدعلا نع لدعلا هلقت ىذلا حيحصلا هيلع لمتشا امو ءرتاوتت

 .نظلا الإ لدعلا لوقب لصحي
 ولخي ال نونظلا هذه ثبو ءررض هنم ىشخي ال قدص حابملا نأ :لوألا نع باوجلاو

 ملع ريغب ىلاعت هللا تافص ىف مكحيف اًمزج هدقتعيو هيلإ نكسي نم هعمسي دقف ررض نع
 ناك ولو ىنعملا نم اًحورتسم دجو اذإف ءرهاوظلا لاكشأ نع ةرفان سوفنلاو رطخ وهو

 ام ىلاعت هللا تافص ىف دقتعا دق نوكيف اًطلغ نوكي امبرو ءاّمزج دقتعاو هيلإ نكس اًنونظم

 .هب دري مل امب همالك ىف هيلع مكح وأ لطابلا وه
 ىلاعت هللا تافص نم وه اميف كلذ ملسن الف نظلاب نيرسفملا ليواقأ وهو :ىناثلا امأو

 ءايبنألا لاوحأ تاياكح ىف وأ ةيهقفلا ماكحآلا ىف كلذ لعل لب ءهريغو قوفلاو ءاوتسالاك

 .هيف أطخلا رطخ مظعي ال امو لاثمألاو ظعاوملاو رافكلاو

 نآرقلا ىف درو ام الإ بابلا اذه ىف هدمتعي نأ زوجي ال نولتاق لاق دقف :ثلاثلا امأو

 لغتشن الو هيف لبقي الف .داحآلا رابخأ امأف .ملعلا ديعي ارتاوت كي, لوسرلا نع رتاوت وأ

 مكح كلذ نأل «ةياورلا ىلع رصتقي نم دنع هتياورب الو «ليوأتلا ىلإ ليمي نم دنع هليوأتب

 .فلسلا هيلع جرد ام رهاظل فلاخم هنكل ديعيب سيل هوركذ امو هيلع دامتعاو نونظملاب

 :نيهجو نم باوجلاف اهوححصو اهوورو لودعلا نم رابخألا هذه اولبق مهنإف

 لدعلا ماهتا زوجي ال هنأ عرشلا ةلدأ نم اوفرع دق اوناك نيعباتلا نأ :امهدحأ

 لوسر تعمس لاقو ءاربخ هل قيدصلا ىور اذإف «ىلاعت هللا تافص ىف اميس ال بذكلاب

 :اولاقو هولبقف وهسلا ىلإ وأ عضولا ىلإ هل ةيسنو هل بيذكت هتياور درف اذك لوقي ٌهَّْكَي هللا



 تحح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تطل طب م. دي

 اذإ نآلاف «نيعباتلا ىف اذكو ُهّلِكَي هللا لوسر لاق سنأ لاق ُهّلِكَي هللا لوسر لاق ءركب وبأ لاق

 نمف .نيعمجأ مكي ةباحصلا نم ىقتلا لدعلا ماهتا ىلإ ليبسال هنأ عرشلا ةلدأب مهدنع تبث

 . مثإ نظلا ضعب نأ عم لدعلا لقن ةلزنم نظلا لزني نأو داحآلا نونظ مهتي ال نأ بجي نيأ

 نأ اذه نم مزلي الف هورهظاو هولقناو هولبقاو هرقدصف لدعلا هب مكربخأ ام : عراشلا لاق اذإف

 مكرئامضو مكنونظ نع اووراو هورهظاو هولبقاف مكنونظ نم مكسوفن هب مكتثدح ام لاقي

 اذه نم لدعلا ريغ هاور ام لوقت اذهلو ءصوصنملا ىنعم ىف اذه سيلف « هتلاق ام مكسوفنو

 امو لاثمألاو ظعاوملا ىف طاتحي امث رثكأ هيف طاتحيو ىوري الو هنع ضرعي نأ ىغبني سنجلا

 .اهارجم ىرجي

 الإ اولقن امف اًئيقي هوعمس مهنأل ةباحصلا اهتور رابخألا كلت نأ :ىناثلا باوجلاو

 لاق نالف لاق :اولاق لب ءاذك َهِّكَم هللا لوسر لاق :اولاق امو «هوورو ه هداف ساتر ةاوتملت

 دئارقد ىلع تيس لك لابتكإل هتياور اولمهأ امو « نيقداص اوناكو اذك هلي هللا لوسر

 لاقي نسج قا تلج هللا ندي هحح ةييينر اا تعج: يحق راغلا نكت مهوملا ظفللا ىوس

 لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعت هللا لزني» :هلوق هّتيَع هللا لوسر نع ىباحصلا ةياور

 ةياهنل قيس ثيدحلا اذهف .ثيدحلا ,«هل رفغأف رفغتسم نم له هل بيجتسأف عاد نم له

 لضفأ وه ىذلا دجهتلل ىعاودلا كيرحت ىف ميظع ريثأت هلو ليللا مايق ىف بيغرتلا
 سيلو اهلامهإ ىلإ ليبس الو ةميظعلا ةدئافلا هذه تلطبل ثيدحلا اذه كرت ولف «تادابعلا

 ىلع نوهأ امو «ىبصلا ىرجم ىراجلا ىماعلاو «ىبصلا دنع لوزنلا ظفل ماهيإ الإ هيف

 ناك نإ :هل لوقي نأب لوزنلا ةروص نع سيدقتلاو هيزنتلا ىماعلا بلق ىف سرغي نأ ريصبيلا

 ناك دقلو ءهلوزن ىف ةدتاف ىأق انعمسأ امف هلوقو هءادن انعمسيل ايندلا ءامسلا ىلإ هلوزن

 نأ ىماعلا فرعي ردقلا اذهف «ايلعلا ءامسلا ىلع وأ شرعلا ىلع وهو كلذك انيداني نأ هنكمي

 «هتادانمو برغملا ىف صخش عامسإ قرشملا ىف نم ديري نأ هلاثم لب لطاب لوزنلا رهاظ
 مادقألا هلقن نوكيف «عمسي ال هنأ ملعي وهو هيداني دخأو ةدودعم مادقأب برغملا ىلإ مدقتيف

 اذهب رطضي لب «لقاع بلق ىف اذه لثم رقتسي فيكف «نيناجملا لعفك ًالعفو ًالطاب المع
 هيلع ةيمسجلا ةلاحتسا ملع دقو فيكو «لوزنلا ةروص ىفن نيتي نأ ىلإ ىماع لك ردقلا

 لقن ىف ةدئافلا اًذِإف «لاقتنا ريغ نم لوزنلا ةلاحتساك ماسجألا ريغ ىلع لاقتنالا ةلاحتساو

 «سفنألا ىف ةحدقنملا نونظلا ةياكح اذه ىواسي ىنأف ءريسي ررضلاو ةميظع رابخألا هذه

 هجو ركذ دعبي الو «عنملا وأ نونظملا ليوأتلا ركذ ةحابإ ىف داهتجالا قرط تما ام

 ملع نإو «هركذ هب عفتني هنأ ملع نإف ؛عمتسملاو لئاسلا لاح ن نئارق ىلإ رظني نأ وهو ثلاث

 ال ناسنإ نم مكو ءركذلا ةحابإ ىف ملاعلاك هنظ ناك نيرمألا دحأ نظ نإو «هكرت ررضتي هنأ

 ركذف ءاهرهاوظ نم لاكشإ هسفن ىف كيحي الو ىناعملا هذه ةفرعم ىلإ اًنطاب هتيعاد كرحتت
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 ءوسي نأ داكي ىتح رهاظلا لاكشإ هفن ىف كيحي ناسنإ نم ا «شوشم هعم ليوأتلا

 لب نونظملا لامتحالا هعم ركذ ول اذه لثمف ءمهوملا هلوق ركنيو هِيَ لوسرلا ىف داقتعا

 ناك نإو ءهئادل ءاود هنإف هعم هركذب سأب الو هب عفتنا ظفللا هنع وبني ىذلا لامتحالا درجعم

 ةنكاسلا ىعاودلا كرحي كلذ نأل ربانلا سوءر ىلع ركذي نأ ىغبني ال نكلو ءهريغ ىف ءاد

 فلسلا نامز ناك املو ؛نيكفنم هلاكشإ نعو نيلفاغ هنع اوناك دقو :تيعمتسملا رثكأ نم

 ,شيوشتو ىعاودلا كيرحت نم ةفيخ ليوأتلا نع فكلا ىف اوغلاب بلقلا نوكس نامز لوألا

 ىف كوكشلا هذه ىقلأو ةنتفلا كرح ىذلا وهف نامزلا كلذ ىف مهفلاخ نمف .بولقلا

 ىف رذعلاف دالبلا ضعب ىف كلذ اشف دقو نآلا امأ .مثإلاب ءابف هنع ءانغتسالا عم برلقلا

 نإف لقأ هلئاق نع موللاو رهظأ بولقلا نع ةلطابلا ماهوألا ةطامإل ءاجر كلذ نم ئش راهلذإ

 انلق ؟ليوأتلا ةحصب عطقلا لصحي اذامبف نونظملاو عوطقملا ليوأتلا نيب متقرف دقف ليق

 :نيرمأب
 . ةبترملا ةيقوفك ىلاعت هلل هتوبث اعوطقم ىنعملا نوكي نأ :امهدحأ

 هلاثم ىناشلا نيعتو امهدحأ لطب دقو نيرمأل الإ ًالمتحم ظفللا نوكي ال نأ :ىناثلا

 نأ ناسللا عضو ىف رهظ نإ هنإف .[18 :ماعنألا] « هدابع قوف رهاقلا وهو » :ىلاعت هلرق

 مل سيدقتلا ةفرعمل ناكملا ةيقوف لطب دقو «ةبترلا ةيقوف وأ ناكملا ةيقوف الإ لمتحي ال قوفلا
 قوق ناطلسلاو ء«ةجوزلا قوف جوزلاو ءدبعلا قوف ديسلا :لاقي امك ةبترلا ةيقوف الإ ّىب
 ناسل لمعتسي ال هنأو قوفلا ظفل ىف هب عوطقملاك اذهو ىنعملا اذهب هدابع قوف هللاف ءريزولا

 رصحني ال امبر شرعلا ىلعو ءامسلا ىلإ ءاوتسالا ظفل امأ «نيينعملا نيذه ىف الإ برعنا
 ىلاعت هللا ىلع نازئاج ناينعم ناعم ةثالث نيب ددرت اذإو ءراصحنالا اذه ةغللا ىف هموهفم

 لامتحالابو نظلاب نوكي نأ نيزئاجلا نيينعملا دخأ ىلع هليزنتف .لطابلا وهو دحاو ىنعمو

 .ليوأتلا نع فكلا ىف رظنلا مامت اذهو درجملا

 هلوق درو اذإ هنأ هاتعمو «فيرصتلا هنع كاسمإلا بجي ىذلا :ثلاغلا فيرصتلا

 نأ زوجي ىنعملا نأل .ىوتسيو وتسم لاقي نأ ىغبني الف . « شرعلا ىلع ئوتسا ١) :ىلاعت
 عفر :هلوق نم رهظأ رارقتسالا ىلع شرعلا ىلع وتسم وه هلوق ةلالد نأل فلتخب

 مُكل قلَخ 9 :هلوقك وه لب 1 :دعرلا) 4 شرعلا ىلع ئوتسا مث اهنورت دمع ٍريغب تاومّسلا
 دق ءاوتسا ىلع لدي اذه نإف .[19 :ةرقبلا] 44 ءامسلا ىلإ ئوتسا مث اعيمج ضرألا يف 8

 مقوي ام فيراصتلا رييغت ىفف افلا ري ةكلملا نورنا دامك وأ ةقا ولع اننا نمر حفلا

 فرصتلا تحت نإف ةدايزلا بنتجي امك فيرصتلا بنتجيلف «تالامتحالاو تالالدلا رييغت ىف

 .ناصقنلاو ةدايزلا



 الف ديلا ظفل دري نأ: لثم غيرفتلتو سايقلا هنع كاسمإلا بجي ىذلا :عبارلا فرصتلا
 مل عبصألا درو اذإو ديلا مزاول نم اذه نأ ىلإ اًريصم فكلاو دضعلاو دعاسلا تابثإ زوجي

 كفنت ال ةروهشملا ديلا تناك نإو ,بصعلاو مظعلاو محللا ركذ زوجي ال امك ةلمنالاركذ زجي

 دنع وأ نيعلا دورو دنع مفلا تابثإو ءديلا دورو دنع لجرلا تابثإ ةدايزلا هذه نم دعبأو هنع

 بذكو لاحم كلذ لكو ءرصبلاو عمسلا دورو دنع نيعلاو نذألا تابثإو ٠ كحضلا دورو

 .هانركذ كلذلف ةيوشحلا ةهبشملا نم ىقمحلا ضعب رساجتي دقو «ةدايزو

 ىف اًباتك فص نم قيفوتلا نع دعب دقلو «قرفتم نيب عمجي ال :سماخلا فرصتلا
 ىلإ ديلا ىف بابو سأرلا تابثإ ىف باب :لاقف اًباب وضع لك ىف مسرو ةصاخرابخألا عمج
 ىف هي هللا لوسر نم تردص ةقرفتم تاملك هذه نإف .تافصلا باتك :هامسو ؛كلذ ريغ

 تركذ اذإف «ةحيحص ناعم نيعماسلا مهفت ةفلتخم نئارق ىلع اًدامتعا ةدعابتم ةقرفتم تاقوأ

 ةميظع ةدحاو ا يح و د و وسلا ورم ع او

 مهوي امب قطن ام هَ هللا لوسر نأ ىف لاكشإلا راصو هيبشتلا ماهيإو رهاظلا ديكأت ىف

 لصتا اذإف «لامتح لإ اهيلإ قرطتي ةدحاولا ةملكلا لب .عقوأو سفنلا ىف مظعأ قحلا فالخ
 «ةلمجلا ىلإ ةفاضإلاب لامتحالا فعضي اًيلاوتم راص دحاو سنج نم ةعبارو ةئلاثو ةيناث اهب

 نم لصحي لب «دحاولا لوقب لصحي ال ام ةثالثو نيربخملا لوقب نظلا نم لصحي كلذلو
 ذإ عامتجالا ةجيتن كلذ لكو نم لص حيو داحآلاب لصحي ال ام رتاوتلا ربخب ىعطقلا ملعلا

 وأ لامتحالا عطقنا اذإف «نئارقلا نم ةدحاو لك ىلإو لدع لك لوق ىلإ لامتحالا قرطتي

 .تاقرتفملا عمج زوجيال كلذلف فعض
 نيب قرفي الف ةقرفتم نيب عمجي ال امكف تاعمتجملا نيب قيرفتلا :سداسلا فرصتلا

 ةحجرمو اًقلطم هانعم مهفت ىف ةرثؤم اهل ةقحال وأ ةملك ىلع ةقباس ةملك لك نإف ( ةعمتجم

 وهو » :ىلاعت هلوق لاثم اهتلالد تطقس تلصفو تقرف اذإف مهحف فيضلا لاديتحالا

 ركذ اَذإ هنأل «قوف وه لئاقلا لوقي نأ ىلع طلست ال : ماعنألا] 6 هدابع َقوف رهاقلا

 ظفلو ةبترلا ةيقوف ىهو روهقملا عم رهاقلل ىتلا ةيقوفلا ىلع قوفلا ةلالد رهظ هلبق رهاقلا
 هدابع قوق لوقي نأ ىغبني لب ؛هريغ قوف رهاقلا وهو لوقي نأ زوجي لب هيلع لدي رهاقلا

 لاقي نأ نسحي ال ذإ ةدايسلا ةيقوف لامتحا دكؤي هقوف هللا ىف هفصو ىف ةيدوبعلا ركذ نأل

 ذوقن وأ رهقلا ةبلغ وأ ةيدوبعلاو ةدايسلا ىتعم ىف امهتوافت نيبتي نأ لبقو .رمع قوف ديز

 «ماوعلا نع ٌلضف ءاملعلا اهنع لفغي رومألا هذهف ء؛ةيجوزلاب وأ ةوبألاب وأ ةنطلسلاب رمألا

 عاونأو ريسفتلاو ليوأتلاو قيرفتلاو ممجلاب فرصتلا ىلع كلذ لثم ىف ماوعلا طلسي فيكف

 درو امك قيفوتلا دراوم ىلع راصتقالاو دومجلا ىف فلسلا غلاب قئاقدلا هذه لجألو «رييغتلا
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 عضاوملا مهأف «هوأر ام باوصلاو هولاق ام قحلاو درو ىذلا ظفللابو درو ىذلا هجولا ىلع

 نع هدييقتو ناسللا ماجلإب عضاوملا قحأو ءهتافصو هللا تاذ ىف فرصت وه ام طايتحالاب

 .رفكلا نم مظعأ رطخ ىأو رطخلا هيف مظعي اميف تايرحلا
 ريكفتلا نع نطابلا فك فكلاب ىنعأو .كاسمإلا دعب فكلا ىف :ةسداسلا ةفيظولا

 «فرصضتلاو لاؤسلا نع نانللا كاسمإ هيلغ بجو انك هلع نجاو كلالف ءرومالا: هذه نأ

 ةرمغ ضوخي نأ نمزلا زجاعلا ىلع بجو امك بجاو وهو اهدشأو فتاظولا لقثأ اذهر

 ال نكلو ءاهرهاوجو اهررد جرخيو راحبلا ىف صوغي نأ هعبط هاضاقتي ناك نإو ءراحبلا

 ةرثكو هزجع ىلإ رظني نأ ىغبني لب ءاهلين نع هزجع عم اهرهاوج ةسافن هرغت نأ ىغبنب
 ىف تاعسوتو تادايز الإ هتاف امف راحبلا سئافن هتاف نإ هنأ ركفتيو اهكلاهمو اهبطاعم

 مل نإ :تلق نإف .ةايحلا لصأ هنإف حاسمت همقتلا وأ قرغ نإف ءاهنع نغتسم وهو ةشيعل

 هسفن لغشي نأ هقيرط :تلق ؟هقيرط امف ثحبلا ىلإ فوشتلاو ركفتلا نم هبلق فرصنب

 نم سنجلا اذه بساني ال رخآ ملعبف ردقي مل نإف ءركذلاو نآرقلا ةءارقو ةالصلابو هللا ةدابعب

 «ةكايحلاو ةثارحلا ولو ةعانصوأ ةفرحبف هتكمي مل نإف ءهقف وأ بط وأ طخ وأ وحن وأ ةغل

 هقمعو هروغ ديعبلا رحبلا اذه ىف ضوخلا نم هل ريخ كلذ لكو وهلو بعلبف ردقي مل نإف
 نأ نم هل ملسأ ناك امبر ةيندبلا ىصاعملاب ىماعلا لغتشا ول لب ءهررضو هرطخ ميظعلا

 نإ ف كرشلا هتبقاع اذهو قسفلا هتباغ كلذ نإف «ىلاعت هللا ةفرعم نع ثحبلا ىف ضوخي

 1 :ءاسنلا] © ءاَشي نَل كلذ نود ام رفْغَيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا

 نأ زوجي لهف «ليلدب الإ ةينيدلا تاداقتعالا ىلإ هسفن نكت مل اذإ ىماعلا :تلق نإف

 نيبو هنيب قرف ىأو ءرظنلاو ركفتلا ىف هل تصخر دقف كلذ تزوج نإف ليلدلا هل نوكي

 ؟هريغ
 قدص ىلعو هتينادحوو قلاخلا ةفرعم ىلع ليلدلا عمسي نأ هل زوجأ ىنأ :باوجلا

 ىف ىتلا ةلدألا ىلع هعم دازي ال نأ :امهدحأ :نيطرشب نكلو رخآلا مويلا ىلعو لوسرلا

 نعميالو اًيلج ًالهس اركفت الإ هيف ركفتي الو ارهاظ ًءارم هيف ىرامي ال نأ :رخآلاو .نآرقلا
 ىف ركذ ام ةعيبرألا رومألا هذه ةلدأو .ءثحبلا ىف لاغيإلا ةياغ لغوي الو ركفتلا ىف

 . نآرقلا

 ضرألاو و ءامسلا س م مكقزري نم لق : ىلاعت هلوق لثمف قلاخلا ةفرعم ىلع ليلدلا امأ
 ربدي نمو يحلا نم تملا جرخيو تّيملا نم يحلا جرخي نمو راصبألاو عمسلا كلمي نم
 اهانينَب فيك مهَقوُف ءامَسلا ىلإ اورظني مق :هلوقو .[51 : سنويا هللا نولوقيسف رمألا

 جوز لك نم اهيف انتبنأو يساور اهيف انيقلأو اهاَنددَم ضرألاو 22 جورف نم اهل امو اهانيزو



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تيس يسلللللللل م8[ دج

 ه0 ا املا ضاللرر اهي ينم دع زكا يركز هرعت از عب
 ١ :قل ديلَصَت عْلط اهل ٍتاقساب لختلاو هل ,ديصحلا بحو تانج

 ف ضرألا اقف مَ 430 نم امي نأ 72 هماعط ىلإ أسنإلا رطل :دوتك»
 ]+ ابلغ قئادحو 57 الخنو انوتيزو 27 ابضقو ابنعو <17)+ ابح اهيف انتبنأف *) هع

 4 اداَتوأ لابجلاو 7 اداهم ضرألا لعجن ملأ © : هلوقو .[*14 :سيط)  ابأو ةهكافو

 ةيآ ةتاسمخ نم بيرق ىه كلذ لاثمأو.(1١- 5 :ابنلا) 6 اًفاَْلَأ تانجو » :هلوق ىلإ

 الا .تظعو قلاتخلا هللا لالخ قلخلا فرعي نأ ىف انهن نآرقلا رهاوج :تاتنك ىف افاعج

 ثراحلا مث ةثداحلا ضارعألا نع ولخت ال رهاوجلا نإو «ةثداح ضارعألا نإ نيملكتملا لوقب

 بولق شوشي ةيمسرلا اهتلدأب اهتابثإو تامدقملاو تاميسقتلا كلت نإف ء,ثدحم ىلإ رقتفي

 مهسوفن نكستو مهعفنت نآرقلا ىف ام ىلع ماهفألا نم ةبرقلا ةرهاظلا تالالدلاو «ماوعلا

 . ةمزاجلا تاداقتعالا مهبولق ىف سرغتو

 امهيف ناك ول ف :ىلاعت هلوق نم نآرقلا ىف امب هيف عنقيف ةينادحولا ىلع ليلدلا امأو

 :هلوق لثمبو «ريبدتلا داسفإ ببس نيربدملا عامتجا نإف .171 :ءايبنألا] © اتدسفل ه هللا لإ ةهلآ

 هلوقو .[4؟ :ءارسإلا] 4 ًاليبس شْرعْلا يذ ىلإ اوبل اذإ نولوقي امك ةهلآ هعم ناك ول »

 مهني المو قلَح امب هلإ لَك بهذ ذهل نم هعم ناك امو دلو نم هلا خا ام : ىلاعت
 نأ لق : ى لاعت هلوقب هيلع لدتسيف لوسرلا قدص امأو :نونمؤملا] « ضعب ئلع

 ضل مهضعب ناك ولو هلثمب نوُأي ال نآرقلا اذه مب اوي نأ ئَلع نجْلاو سنإلا تعمتجا

 اوتأف لق 9 : هلوقو 158 : ةرقبلا] © هلثم نم ةروسب اوتأف )ل : هلوقبو 4 : ءارسإلا] # اريهظ

 هلوقب هيلع لدتسيف :رخآلا مويلا امأو «هلاثمأو .1 :دوهل © تايرتفم هلم روس رشعب

 :سيا 4 ةرم لوَأ اهأشنأ يذلا اهيبحي لق 0750+ ميمر يهو ماظعلا يبحي د نم لاق : ىلاعت

 4 ئنمي ينم نم ةفطن كي ملأ <22 ىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحيأ هلوقبو .[05 ءاله
 اهيأ ايا: : هلوقبو .40 017 :ةمايقلا] 4 ئتوملا يبحي نأ ىلع رداقب كلذ سيّلأ ل :هلوق ىلإ

 اهيلع انلزنأ اذإف © :هلوق ىلإ # ثارت نم مكانقلخ انِإَف ثعبلا نم بير يف متنك نإ ساثلا

 «نآرقلا ىف ريثك كلذ لاثمأو . 5 :جحلا) 4 جيهب جوز لك نم تعبنأو تبرو ترتها ءاملا

 .هيلع دازي نأ ىغبني الف

 نوعنتمي مهلاب امف ءاهتلالد هجو اوررقو نوملكتملا اهدمتعا ىتلا ةلدآلا هذهف :ليق نإف

 ىماعلل حتف نإف هلمأتو لقعلا رظنب كردم كلذ لكو ءاهنع نوعنتمي الو ةلدألا هذه ريرقت نع

 .ليلد ريغ نم ديلقتلا فلكيلو اًمأر رظنلا قيرط هيلع دسيل وأ اًملطم حتفيلف رظنلا باب
 ةقاط نع جرامخ قيقدتو ركفت ىلإ هيف جاتحي ام ىلإ مسقنت ةلالدلا نإ :باوحلا

 هكردي امم رظنلا لوأ نم ىأرلا ئدابب ماهفألا ىلإ قباس ىلج وه ام ىلإو ءهتردقو ىماعلا
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 ةلدأف ءهعسو دح ىلع سيلف قيقدتلا ىلإ رقتفي امو ءهيف رطخ ال اذهف «ةلوهسب سانلا ةفاك

 سانلا داحأ هب عفتتي ءاودلا لثم نيملكتملا ةلدأو ءناسنإ لك هب عفتني ءاذغلا لثم نآرقلا

 ىوقلا لجرلاو عيضرلا ىبصلا هب عفتني ىذلا ءاملاك نارتقلا ةلذأ لف «نوزكألا هي رمقتتتو

 اهب عفتني الو ىرخأ انهي ةونقوعو هزم ءايوقألا اهب عفتني ىتلا ةمعطألاك ةلدألا رتاسو
 الو يلج مالك ىلإ + ءاغصإ اهيلإ ىغصي نأ ىغبني اًضيأ نآرقلا ةلدأ انلق اذهلو ءًالصأ نايبصلا

 نم نأ ىلجلا نمف ة «رظنلا قيقحتو ركفلا قيقدت هسفن فلكي الو ءارهاظ ءارمإلا ىف ىراعي

 وهو هديعي مّن قَلخلا ادبي يذلا وهو إف :لاق امك ءردقأ ةداعإلا ىلع وهف ءادتبالا ىلع ردق
 ىف مظتني فيكف «نيربدمب ةدحاو راد ىف مظتني ال ريبدتلا نأو .[1 :مورلا] 6 هيلع نوهأ

 هذهف .[4 :كلملا) « َقَّلَخ نم ملعي الأ 9 :ىلاعت لاق امك ملع قلخ نم نأو ؟ملاعلا لك

 ءارو نوملكتملا هذخأ امو «ىح :ئش لك هنم هللا لعج ىذلا ءاملا ىرجم ماوعلل ىرجت ةلدألا

 قلخلا رثكأ قح ىف هررضو ةعدب وهف هلحب لاغتشا مث لاكشإ هيجوتو لاؤسو ريقنت نم كلذ

 ةبرجتلاو نايعلاو ةدهاشملا هب قلخلا ررضت ىلع ليلدلاو .ىقوتي نأ ىغبني ىذلا وهف «رهاظ
 نم لوألا رصعلا ةمالس عم مالكلا ةعانص تشفو نوملكتملا غبن ذنم رشلا نم راث امو

 اوكلس ام مهعمجأب ةباحصلاو ُهْلِيَع هللا لوسر نأ اًضيأ هيلع لديو .كلذ لثم نع ةباحصلا

 اوملع ولف «كلذ نع مهنم زجعل ال مهتاقيقدتو مهتامسقت ىف نيملكتملا كلسم ةجاحملا ىف

 لئاسم ىف مهضوخ ىلع ديزي اضوخ ةلدألا ريرحت ىف اوضاخلو هيف اوبنطأل عفان كلذ نأ

 . ضئارفلا

 ةجاح مظعف مهدعب تغبن امنإ عدبلا نإف «ةجاحلا ةلقل هنع اوكرمأ امنإ :ليق نإف

 مهنامز ىف تلق املف «عدبلاب ىضرملا ةجلاعم ملع ىلإ عجار مالكلا خلع «نيرخأتملا

 .نيهجو نم باوجلاف «ةجلاعملا قرط عيمجب مهتيانع تلق عدبلا ضارمأ
 اوعضو لب «عئاقولا مكح نايب ىلع اورصتقا ام ضئارفلا لئاسم ىف مهنأ :امهدحأ

 هملع اوفصف هعوقو نكمأ امم كلذ نأل هلثم عقي الو روهدلا ىضقنت ام اهيف اوضرفو لئاسملا

 لبق ةعقاولا مكح نايب ىفو هيف ضونلا ىف ررض ال هنأ اوملع ذإ هعوقو لبق هوبترو
 اوفرع مهنأل ةعانص كلذ اوذختي ملف مهأ سوفنلا نع اهعزنو عدبلا ةلازإب ةيانعلاو ءاهعوقو
 اومهفو كلذ نم اورذح دق اوناك مهنأ الولو «عافتنالا نم رثكأ هيف ضوخلاب رارضتسالا نأ

 .هيف اوضاخل ضوخلا ميرحت

 ةوبن تابثإ ىف ىراصنلاو دوهيلا ةجاحم ىلإ نيجاتحم اوناك مهنأ :ىناثلا باوجلاو
 تاهمأ ىه ىتلا دعاوقلا هذه ىف اوداز ام مث .هيركنم عم ثعبلا تايثإ ىلإو هلل دمحم

 فيسلا ىلإ اولدعو هولتق منقي مل نمو هولبق كلذ هعنقأ نمف «نآرقلا ةلدأ ىلع دئاقعلا
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 تامدقملا بيترتو ةيلقعلا سيياقملا عضو ىف جاجللا رهظ اوبكر امو ةلدأ ءاشفإ دعب نانسلاو

 عبنمو نتفلا راثم كلذ نأب مهملعل كلذ لك ءاهجاهنمو اهقرط ليلذتو ةلداجملا قيرط ميرحتو

 ىلع نايب هللا نايب دعب امف ءنانسلاو فيسلا الإ هعمقي ال نآرقلا ةلدأ هعنقي ال نمو شيوشتلا

 نع دهعلا دعبو نامزلا لوطل نأو ضرملا ةدايزب ديزت ةحلاعملا ةجاح نأ ركنتن الو فصنن اننأ

 : قي رط عالعلل نأر كالاكمالا#راثإ نتن ناقة وبنلا زرع
 نإف «نانثا هب دسفي دحاو حلصي نأ ىلإ ناهربلاو نايبلا ىف ضوخلا :امهدحأ

 هلبلا رثكأ امو سايكألا لقأ امو هلبلا ىلإ ةفاضإلاب هداسفو سايكألا ىلإ ةفاضإلاب هحالص

 . ىلوأ رثكألاب ةيانعلاو

 طوسلاو ةردلا ىلإ لودعلاو توكسلاو فكلا ىف فلسلا قيرط :ىناثلا قيرطلا

 نم قرتسي نم نأ هعانقإ ةيآو «نيلقألا منقي ال ناك نإو نيرثكألا عنتقي امم كلذو .فيسلاو

 ريصي ىتح هيلع نورمتسي مث فويسلا لالظ تحت نوملسي مهارت ءامإلاو ديبعلا نم راقكلا

 كلذو ءانكشو ءارم ءادتبالا ىف ناك ام اًمزج اًداقتعا ريصيو ءاهرك ةيادبلا ىف ناك ام اعوط

 اذه نم نئارقو مهربخو نيحلاصلا ةيؤرو هللا مالك عامسو مهب ةسناؤملاو نيدلا لهأ ةدهاشمب

 نم دحاو لك ناك اذإف «ليلدلاو لدجلا ةبسانم نم دشأ ةبسانم مهعابط بسانت سنجلا

 لوألا بيبطلل نورصاعملاف «رثكألا ىف عفنألا حيجرت بجو موق نود موق بساني نيجالعلا

 هدابع رارسأب ريصبلا ريبخملا نم هيلإ ىحوملا ةيهلإلا ةرضحلا نم فشاكملا سدقلا حورب ديؤملا
 .ىلوأ ةلاحم ال مهليبس كولسف ءاًعطق حلصألاو بوصألاب فرعأ مهنطاوبو

 ام نأ دقتعي نأ ىماعلا ىلع بجي هنأ نايبو ةفرعملا لهأل ميلستلا :ةعباسلا ةفيظولا

 نعو هلي هللا لوسر نع اًيوطنم سيل اهرارسأو رهاوظلا هذه ىناعم نم هنع ىوطنا
 هنع ىوطنا امنإ هنأو «نيخسارلا ءاملعلاو ءايلوألا نعو «ةباحصلا رباكأ نعو .ءقيدصلا

 سيلو نيدادحلاب ةكئالملا ساقت الف هريغ هسفنب سيقي نأ ىغبني الف «هتفرعم روصقو هزجعل
 اًناتشأ سانلا قلحت دقف «كولملا نئازخ هنع ولخي نأ هنم مزلي زئاجعلا عداخم هنع ولخي ام

 ةروص امهنيب ام دعابتو اهتوافت ىلإ رظناف .ءرهاوجلا رئاسو ةضفلاو بهذلا نداعمك نيتوافتم

 ةوبنلا ندعم اهضعبف «فراعملا رهاوج رئاسل نداعم بولقلا كلذكف .ةسافنو ةيصاخو اًنولو

 «ةيناطيشلا قالخألاو ةيميهبلا تاوهشلل ندعم اهضعبو «ىلاعت هللا ةفرعمو لمعلاو ةيالولاو

 هتعانص ةقاذحو هدي ةفخب دحاولا ردقي دّقف تاعانصلاو فرحلا ىف نوتوافتي سائلا ىرت لب

 .هرمع عيمج هملعتب لغتشا ولو «هتياغ نع ًالضف هلئاوأ غولب ىف رخآلا عمطي ال رومأ ىلع
 ماطتلا ىلإ رظنلا قيطي ال ذجاع نابج ىلإ سانلا مسقني امك لب «ىلاعت هللا ةفرعم كلذكف
 نع لجرلا عفر قيطيال نكل كلذ قيطي نم ىلإو «هلحاس ىلع ناك نإو رحبلا جاومأ
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 ال نكل طشلا نم بيرق دح ىلإ ةحابسلا قيطي نم ىلإو «ةحابسلا ىلع اًدامتعا ضرألا
 ال نكل كلذ قيطي نم ىلإو ءهلجر ىلع ءاملا ىف اًمئاق ناك نإو هفارطأ ىف ضوخلا هنكمي

 قيطيال نكل كلذ قيطي نم ىلإو «ةرطخملا ةقرغملا عضاوملاو همجل ىلإ رحبلا ضوخخ قيطي
 ةفرعملا رحب لاثم اذكهف .هرهوجو هسئافن هيف ىذلا هرقتسم ىلإ رحبلا, قمع ىف صوغلا

 .قرف ريغ نم ةذقلاب ةْذَمْلا وذح هلثم هيف سانلا توافتو

 .ئش مهنع ىوطني ال ىتح هناحبس هللا ةفرعم لامكب نوطيحم نوفراعلاف :ليق نإف

 هللا ءامسأ ىناعم ىف ىصقألا دصقملا باتك ىف ىعطقلا ناهربلاب انيب دقف تاهيه :انلق

 رزغو مهتفرعم تعستا نإو قئالنخلا نأو ؛هللا الإ هتفرعم هنك هللا فرعي ال هنأ ىنسحلا

 نأ ىغبني نكل «ًاليلق الإ ملعلا نم وتوأ امف هناحبس هللا ملع ىلإ كلذ فيضأ اذإف «مهملع

 «هلاعفأو هللا الإ دوجولا ىف سيل ذإ دوجولا ىف ام لكب ةطيحم ةيهلإلا ةرضحلا نأ ملعي
 نم مه سارخلا ىتح ركسعملا ىف تايالولا بابرأ عيمج نأ امك ةيهلإلا ةرضحلا نم لكلاف

 ىلإ ليثمتلاب الإ ةيهلإلا ةرضحلا مهفت ال تنأو «ةيناطلسلا ةرضحلا ةلمج نم مهف ركسعملا

 نأ امك نكلو «ةيهلإلا ةرضحلا ىف لخاد دوجولا ىف ام لك نأ ملعاف ءةيناطلسلا ةرضحلا

 عمتجي ةبتع ناديملا كلذلو عساو ناديم هرصق ءانف ىفو صاخ رصق هتكلمت ىف هل ناطلسلا

 صاوخل نذؤي مث ناديملا فرط ىلإ الو ةبتعلا ةزواجم نم نونكمي الو اياعرلا عيمج اهيلع
 بسحب دعبلاو برقلا ىف توافت ىلع هيف سولجلاو ناديملا لوخدو ةبتعلا ةزواجم ىف ةكلمملا

 نم ريزولا علطي كلملا نإ مث ءهدحو ريزولا الإ صاخلا رصقلا ىلإ قرطي مل امبرو «مهبصانم
 لاثملا اذه ىلع مهفاف كلذكف ءاهيلع هعلطي ال رومأب هنع رئآتسيو ديريام ىلع هكلم رارسأ

 فقوم نادبملا رخآ ىه ىتلا ةبتعلاف «ةيهلإلا ةرضحلا نم دعبلاو برقلا ىف قلخلا توافت

 «ليكدتلاو رجزلا اوبجوتسا مهدح اوزواج نإف ءاهتزواجم ىلإ مهل ليبس ال مهدرمو ماوعلا

 ةفلتخم دودح ىلع نالوج هيف مهلو ناديملا ىف اوحرسناو ةبتعلا اوزواج دقف نوفراعلا امأو

 ىلع اومدقتو ةبتعلا ةزواجم ىف اوكرتشا نإو ءريثك مهنيب ام توافتو دعبلاو برقلا ىف
 مادقأ اهأطي نأ نم ىلعأ ىهف ناديملا ردص ىف سدقلا ةريظح امإو .نيشرتقفملا ماوعلا

 ريغص عيفرلا بانجلا كلذ حملي ال لب «نيرظانلا راصبأ اهيلإ دتمي نأ نم عفرأو نيف راعلا

 ام اذهف ءريسح وهو اًئساخ رصبلا هيلإ بلقناف هفرط ةريحلاو ةشهدلا نم ضغ الإ ريبكو

 ةبجاولا عبسلا فئاظولا هذهف ءاليصفت هب طحي مل نإو ةلمج هب نمؤي نأ ىماعلا ىلع بجي
 لغشنف نآلا امأو ءفلسلا بهذم ةقيقح اهنع تلأس ىتلا رابخألا هذه ىف قلخلا ماوع ىلع

 .فلسلا بهذم وه قحلا نأ ىلع ليلدلا ةماقإب
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 ىناثلا بابلا
 انآ فحم اقع: ؛ةاناهزو كيلعو ههلنلا تهد علل نان ىلع ةاهوجلا عاق" كف

 فشكتيف فلسلا بهذم قحلا نأ ىلع ىلكلا ناهريلا امأ . ىليصفتو ىلك نانئاف ىلقعلا

 . لقاع لك دنع ةملسم ىه لوصأ ةعبرأ ميلستي
 ىبنلا وه داعملا نسح ىلإ ةفاضإلاب دابعلا لاوحأ حالصب قلخلا فرعأ نأ :لوألا

 بيبطلا فرع امك «ةبرجتلاب هتفرعم ىلإ ليبس ال رضي وأ ةرخآلا ىف هب عفتني ام نإف ه هيَ
 كلذ نم عجر ىذلا نمو ءرركتلا ليبس ىلع دهاشي امب الإ ةيبيرجتلا مولعلل لاجمال ذإ

 ةرصاق لوقعلا نإف «لقعلا سايقب كردي الو هنع ربخأو رضو عفن ام ةدهاشملاب كردأق ملاعلا

 ىلإ دشري الو توملا دعب ام ىلإ ىدتهي ال لقعلا نآب نوفرتعم مهعمجأب ءالقعلاو .كلذ نع
 هب تدرو امك ديدحتلاو ليصفتلا ليبس ىلع اميسال .تاعاطلا عفنو ىصاقعملا ررض هجو

 اهب كردي لقعلا ءارو ةوق ىهو ةوبنلا رونب الإ كردي ال كلذ نأ مهتلمجب اورقأ لب عئارشلا

 اع انهو هةيلقعلا بابسآلاب فزغتلا قيرطظ ىلع ال رومأ لبقتسملاو ىضاملا نق نيغلا رمآ نم
 ىلع مهرظن نيرصاقلا نيخسارلاو ءاملعلاو ءايلوألا نع ًالضف ءامكحلا نم لئاوألا هيلع قفتا

 .ةوقلا هذه ىوس ةوق لك روصقب نييبرقملا ةوبنلا ةرضح نم سابتقالا

 مهداعم ىف دابعلا حالص نم هيلإ ىحوأ ام قلخلا ىلإ ضافأ هْلْكَع هنأ :ىناثلا لصألا

 «كلذل الإ ثعبي مل هنإف قلخلا نع هاوطو هافحأو ىحولا نم اًئيش متك ام هنأو ءمهشاعمو

 هلاوحأ نئارق نم ايرورض اًملع كلذ فرعو هيف امهنم نكي ملف «نيملعلل ةمحر ناك كلذلو
 كرت امف ءمهداعمو مهشاعم حالص ىلإ مهداشرإب هفغشو قلخلا حالصإ ىلع هصرح ىف

 اًنيش الو هيلع مهثحو هب مهرمأو هيلع مهلد الإ قلاخلا ءاضرو ةنجلا ىلإ قلخلا برقي ام اًئيش
 لمعلاو ملعلا ىف كلذو ءهنع مهاهنو هنم مهرذح الإ هللا طخس ىلإو رانلا ىلإ مهبرقي ام

 كردو ههنك ىلع فوقولاب مهارحأو همالك ىناعمب سانلا فرعأ نأ :ثلاثلا لصألا

 راهنلاو ليللا ءانآ هومزال لب «.هويبحاصو هورصاعو ليزنتلاو ىحولا اودهاش نيذلا رارسأ

 ءاّيناث مهدعب نم ىلإ لقنللو ءألوأ هب لمعلل لويقلاب هيقلتو همالك ىناعم مهفل نيرمشتم

 لريسر مهن نيذلا مهو ورشا ةتظيحمو عوق ةعاجشب كاضو هتناحميس هللا ىلإ برقتللو

 اهاعوَف ىَلاَقَم عمس أرما هللا رْضَن١ :لاقف ءادآلاو ظفحلاو مهفلاو اسفلا ىلع رع هللا

 مهنع هنامتكو هئافخإب كَم هللا لوسر مهتيأ ىرعش تيلف .ثيدحلا ؛اهعمس اَمَك اًهادَأَ
 وأ هدصاقم كاردإو همالك مهف ىف رباكألا كئلوأ علا كلذ نع وعلا ضف اشاح



 هتفلاخمو لمعلا ثيح نم هتدناعم ىف نومهتي وأ مهفلا دعب هرارسأو هئافخإ ىف نومهتي

 . لقاع لقع اهريدقتل عستيال رومألا هذهف . هفيلكتو هميهقتب فارتعالا عم ةرباكملا ليبس ىلع

 ثحبلا ىلإ قلخلا اوعد ام مهرامعأ رخآ ىلإ مهرصع لوط ىف مهنأ :عبارلا لصألا

 هيف ضاخ نم رجز ىف اوغلاب لب رومألا هذه لثل ضرعتلاو ليوأتلاو ريسفتلاو شيققفتلاو
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 «هوأر ام انوع هولاق ام قحلا نأ لوصألا ءذه نم عطقلاب ملعت ا ضئارفلا
 2ك تدع ىلع يس 2 م

 َنيِذّلا مث مهتوُلَي نيدّلا مث ىترق سانا رْيخ١ :لاقو هلي هللا لوسر مهيلع ىنثأ دقو اميسال

 نم ليقف .«ةدحأو مهنم ةيجاتلا ةَقرف نيعْبَسو امي ىنمأ قرتفتس» : : هلع لاقو .مهتولي
 . ؟ىباحصأو نآلا هيلع انآ امد لاقف .«ةعاّمجاَو ةَنَسلا لْهَأ» :لاقف ؟مه

 بهذم نأو فلسلا هدر وع قملا نأ ائيعدا لوقتف :(نليففتلا وه :ىناثلا ناهربلا

 انركذ دقو .ةهياشتملا رابخألا رهاوظ ىف قلخلا ماوع ىلع عبسلا فئاظولا فيظوت وه فلسا

 انلوق ىف فلاخي ىرعش تيل ؟فلاخي نمف اقح هنوك ناهرب وهف اهعم ةفيظو لك ناهرب
 انلوق ىف وأ ء.ماسجألا ةهباشمو هييشتلا نع قحلل سيدقتلا ىماعلا ىلع بجي هنأ لوألا

 اتلوق ىف وأ هدارأ ىذلا ىنعملاب هلكت لوسرلا هلاق امب ناميإلاو قيدصتلا هيلع بجي هنإ ىناثلا
 هنإ عبارلا انلوق ىف وأ «ىتناعملا كلت ةقيقح كرد نع زجعلاب فارتعالا هيلع بجي هنإ ثلاثلا

 بجي هنإ سماخلا انلوق ىف وأ «هتقاط ءارو امهيف ضونلاو لاؤسلا نع توكسلا هيلع بجي

 انلوق ىف وأ «قيرقتلاو عمجلاو ناصقنلاو ةدايزلاب رهاوظلا رييغت نع ناسللا كاسمإ هيلع

 مهل ليق دقو «هنع هزجع عم ركفلاو هيف ريكذتلا نع بلقلا فك هيلع بجي هنإ سداسلا
 لهأل ميلستلا هيلع بجي هنإ عباسلا انلوق ىف وأ .قلاخلا ىف اوركفت الو قلخلا ىف اوركفت

 ىلع دحتأ ردي الو اهناهرب اهنايب رومأ هذهف نيخسارلا ءاملعلاو ءايلوألاو ءايبنألا نم ةفرعملا

 نيهاربلا ىه هذهف .ءالقعلاو ءاملعلا نع ًالضف زييمتلا لهأ نم ناك نإ اهراكنإو اهدحج

 . ةيلقعلا

 قحلا نأ ىلع ليلدلا ::لوقت نأ هقيرطو .ءكلذ ىلع ىعمسلا ناهريلا :ىناثلا طمنلا

 ىف ماوعلا ةهج نم ضوخلاو «ةلالضو ةمومذم ةعدبلاو ةعدب هضيقن نأ فلسلا بهذم

 نع فكلا وهو هظيقن ناكو «ةمومذم ةعدب ءاملعلا ةهج نم هيف مهب ضوخلاو «ليوأتلا
 :لوصأ ةئالث انه اهف ةدومحم ةنس كلذ

 .ةعدب رومألا هذه نع لاؤسلاو شيتفتلاو ثحبلا نأ :اهدحأ



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حج طل 766 دس

 .ةمومذم ىهف ةعدب لك نأ : ىناثلاو

 الو ةدومحم ةميدقلا ةنسلا ىهو ءاهضيقن ناك ةمومذم تناك اذإ ةعدبلا نأ :ثلاثلاو

 .فلسلا بهذم قحلا نأ جتني كلذ ملس اذإف ءلوصألا هذه نم ئش ىف عازنل ا نكمي

 ثحبلا نوك عنمي وأ ةمومذم ةعدبلا نوك عنمي نم ىلع نوركنت مبف :ليق نإف

 تابثإ ىلع ليلدلا :لوقنف ؟ةروهظل ثلاثلا ىف عزاني مل نإو نيذه ىف عزاتتف ةعدب شيتفتلاو
 رييغتو عدتبملا رجزو ةعدبلا مذ ىلع ةبطاق ةمألا قافتا ةمومذم ةعدبلا نوك نم لوألا لصألا

 «نظلا لحم ىف عقاو ريغ كلذو عرشلا نم ةرورضلا ىلع موهفم اذهو «ةعدبلاب فرعي نم

 ناك نإو ءاهتلمج ىعطقلا ملعلا ديفي رابخأ عومجمب رتاوتلاب ملع ةعدبلا هع هللا لوسر مذف
 بحو ؛متاح ةواخسو .هاف ىلع ةعاجشب انملعك كلذو ءاهداحآ ىلإ قرطتي لامتحالا

 ةرثكلا ىف تغلب داحآ رابخأب اًعطق ملع نإف ءهارجم ىرجي امو اهم ةشئاعل هِي هللا لوسر

 ىور ام لثم كلذو ؛ةرتاوتم رابخألا , كلت داحآ نكت 3 ءاهيلقان بذك لمتحي ال اًذلبم
 و قا د

 ىِدْمَب نم نّيِدْهلا نيدشارلا ء ءاَقلخلا ةلسو ىنتسب ٠ :لاق هنأ هيَ هللا لوسر نع
 هةموو

 ةلاَض ةعادب لكو ةعدب دم لك نإ رومألااتاندحُسو كابو ذولا اهب اوُضَع
 رق ع سو ص

 م ل : هع لاقو «راثلا يف ةلالض لكو

 تام اَذِإ» : هلع لاقو ءاولضأو اوُلْضَف مهئارآب اواو مهئاببنأ نس اوكرتو مهنيد ىف
 ريل“

 د حاس ولا نس و ل لنا ىلإ ١» : ِهتِلَع لاقو .( السإلا دَقف ةعدب بحاص
 هَل اضغب ةعدب بحاص نع ضرعأ نم١ : هلع لاقو . .؟مالسإلا ذه ىلع ناعأ دَقَف هرقويل
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 مّلس نمو ؛ةَجرم َهَّئاَم هَل هلل عقر ةعدب بحاص َرَهَمْلأ نمو هناَيواَنمأ هبل هللا لَم هللا ىف
 كرس < رسم
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 روافع ال و ةاكر الو ةذلف هيو انوع ةعدب تخاضل لبقي ال لأ نإ : هلع 0 هل
 ا 420 هو

 وأ ةيمرلا نم مهَسلا جرختي امكن مالسإلا نم جرو ادعالو اًثرص الو اداهجالو ةَرْيع

 نوكب ايرورض اًملع دافأ رصحلا دح زواجي امب هلاثمأو اذهف .«نيجعلا نم ةرعشلا جرخت امك

 .ةمومذم ةعدبلا

 ءةعدب هذه نأ وهو ىناثلا لصألا ليلد ام نكلو «ةمومذم ةعدبلا نأ انملس :ليق نإف

 ةعدب ىهو ةعدب حيوارتلا ىف ةعامجلا كت ىعفاشلا لاق ؛ثدحم لك نع ةرايع ةعدبلا نإف

 رسكو صقن نم هوعدبأ ام عم اهيف مهترظانمو هقفلا عيرافت ىف ءاهقفلا ضوخو «ةنسح

 ةباحصلا نع رثؤي مل عدبم كلذ لك مازلاو ةلداجم نوئف نم هوحنو بيكرتو عضو داسفو
 عفار اذه نأ ملسن الو «ةروثأم ةئس تعفر ام ةمومذملا ةعدبلا نأ ىلع لدف كلذ نم ئش

 بولقلا ةمالسل امإو هنم مهأ وه امل مهلاغتشال امإ ناولألا هيف ضاخ ثدحم هنكل ةتباث ةنسل



 ع 31١ تحسس بسس ب ا ىلازفلامامإلالئاسرةعووبمب ح

 سيسمل مهدعي نم هيف ضاخو كلذل اونغتساف تاددرتلاو كوكشلا نع لوألا رصعلا ىف
 ؟اهلحتتم ماحفإو اهلاطبإ ىلإ جلا ءاوهألا تثدح ثيح «ةجاحلا

 اهو قحلا وه ةميدق ةنس تعفر ام ةمومذملا ةعدبلا نأ نم هومتركذ ام امأ :باوجلا

 هنع لأس نم رجزو ءهيف ضوخلا نم عنملا ةباحصلا َهّنس ناك ذإ .ةميلق ةنس تعفر ةعدب

 هذه ةرمغ ىف ماوعلاب ضوخلاو «لئاسملا هذه نع لاؤسلا باب حتفب هعنمو هبيدأت ىف ةغلابملاو
 نيعباتلا دنع لقنلا رتاوتب ةياحصلا نع كلذ حص دقو «مهنع رتاوت ام فالخ ىلع تالكشملا

 ىف مهضوخ رتاوت امك كش الو بير اهيلإ قوطتي ال ةجح فلسلا ريسو ءراثآلا ةلقن نم

 قرطتي ال داحآ رابخأب اًضيأ هب ملعلا لصحو ةيهقفلا عئاقولا ىف مهترواشمو ضفئارفلا لئاسم

 هالعف نيتهباشتم نيتيآ نع لئاس لأس هنأ هتاف رمع نع لقن امك ءاهعومجم ىلإ كشلا
 هلوق نم رمع بجعتف ءال مأ قولخم وهأ نآرقلا نع لئاس لأس هنأ ىور امكو «ةردلاب

 . لجرلا انه لوقي ام عمتسا نسحلا ابأ اي :لاقف هش ىلع ىلإ هب ءاج ىتح هديب ذخأف
 مجوف ؟ال مآ وه قرلخمأ نآرقلا نع هتلأس :لجرلا لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي لوقي امو :لاق
 ولو نامّرلا رخآ ىف ة أبن انه مالكل نوكيس :لاقو هسأر عفر مث ءهسأر أطأطو هش اهل

 .هقنع تيرضل تيلو ام هرمأ نم تيلو

 7 الا و ا وا يح ويرلبول
 قاف ىلع فرع الو ؛ةياحصلا نم كلذ هغلب نمت دحأ الو هل الوقي ملو غي ةريره ىبأو

 ةقصل ةفرعم بلطو ىلاعت هللا مالك مكحلا فرعتو :ةةينيد ةلأسم نع لاؤس اذه نأ هفن ىف

 «فيلكتلا ماكحل فرعملا ليلدلا وه لب ءلوسرلا قدص ىلع ةلاد ةّرجعم وه ىذلا نآرقلا

 عرق كلذ نأ ىلع هفارشإو ىلع ةسارف ىلإ رظتاق ءديدشتلا اذه ةفرعملا بلاط بجوتسي ملف

 لوسر دعوب اهتيطمو نتفلا مسوم وه ىذلا نامزلا رخنأ ىف رشتنيس كلذ نأو «ةنتفلا بابل

 رباكألا ةداسلا كئلوأ لثمف «هقنع تبرضل تيلو ولو :هلوقو هديدشت ىلإ رظناو ه هلل هللا

 ىن هلل ُهلِيَع لاق دقو ءهقئاقحو نيدلا رارسأ ىلع اوعلطاو ليزنتلاو ىحولا اودهاش نيذلا

 اهنا ىلعو ملعلا ةنيداَم اَنأ» :ىناثلا ىف لاقو .«رمع ثعيل ثعيأ مل ولا :امهدحأ

 نممو .ةلداجملاو مالكلاب .نيفوغشملا نم مهدعب نم معزي مث ههاوبملا دهن رزع اعلا نورجزي

 لاؤسلا اذه لوبق .باوصلاو قحلا .نأ ..هفيصن الو مهدحأ دم غلب ام اًهذ دحأ لثم قفنأ ول

 امهثأ ىلعو رمع ىفو «قحص هنأ هيف دقتعي مث .؛يبابلا اذه حتفو باوجلا ىف ضوخلاو
 نيدادحلاب ةكئالملا ساق نم نيدلا نع ىلخأ اهو ليصحتلا نع دعيأ اه تاهيه .نالطبم

 ةعدب هذه نأ عطقلا ىلع فرع دق اًذإف .فلسلاو نيدشارلا ةمئألا ىلع نيلداجملا حجريو

 نع رجز مهنع لقن ام هنإف «ليصافتلاو عيرافتلا ىف ءاهقفلا ضوخك ال فلسلا ةنسل ةفلاتم



 - ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم لطلل بسلم 17 مدح

 ةمومذم ها ني فاك نونف نم عدبأ ام امأو «ءضونلا ىف مهناعمإ لب ءهيقف ضوخلا

 امآو .ءايحإلا بتك نم دئاقعلا دعاوق باتك ىف اهممذ هجو انركذ ليصحتلا لهأ دنع

 ىهف ءماكحألا كرادمو عرشلا ذخأم نع ثحبلا ىلع نواعتلا اهنم دصقلا ناك نإ متهتارظانم
 هيبنتلل تارابعو اًظافلأ اوعدبأ امك ةيهقفلا لئاسملا ىف نورظانتيو نورواشتي دقلو فلسلا ةنس

 ءاهلمعتسيو اهريعتسي نمل ةحابم ىه لب تارابعلا ىف جرح الف ةحيحصلا مهدصاقم ىلع

 كلذف «مالعتسالا نود مازلإلاو ءمالعإلا نود ماحفإلا رظنلا نم مومذملا مهدصقم ناك نإو

 .ةروثأملا ةئسلا فالخ ىلع ةعدب

 نملا اذه ىف ةعفان ةقرفنم لوصف ىف تلاثلا بابلا
 لصف

 ءانغتسالا عم ةمهوملا ظافلألا هذه قالطإ ىلإ ُهنِبَم هللا اعد ىذلا ام :لئكاق لاق نإ

 هللا تاذ ىف لطابلا داقتعا ىلإ مهقوسيو قلخلا طلغيو هيبشتلا مهوي هنأ ىردي ال ناكأ ءاهنع

 لهجب لابي مل نكل فرع وأ «كلذ هيلع ىفخي نأ ةوبنلا بصنم اشاحو .هتافصو ىلاعت

 اذهو ءارغلم اسبلم ءامهبم ال اًحراش ثعب هنأل عنشأو دعبأ اذهو «لالضلا ةلالضو لاهجلا

 يبن ناك ول :اولاقف هيف داقتعالا ءوس ىلإ قلخلا ضعب رج ىتح بولقلا ىف عقو هل لاكشإ
 ىلإ ىرخأ ةفئاط تلامو «هتافصو هتاذ ىف هيلع ليحتسي امب هفصو امل هفرع ولو هللا فرعل

 وأ اهريغ ىلإ اهنع لدعلو اًملطم كلذك هركذ ال اًنقح نكي مل ول :اولاقو ءرهاوظلا داقتعا

 .ميظعلا لاكشإلا اذه لح ليبس ىف اهنع ماهبإلا ليزي امب اهنرق
 أم تاملكلا هذه نأ هنايبو «ةريصبلا لهأ دنع لحنم لاكشإلا اذه نأ :باوحلا

 نم اهعمجل نأ انيب دقو ةهبشملا اهعمج امنإو ءاهركذ امو ةدحاو ةعفد هللا لوسر اهعمج

 اهب جهل تاملك ىه امنإو ؛ةقرفملا اهداحآل سيل ام ماهفألا ىلع سيبلتلاو ناهيإلا ىف ريثأتلا

 ةرتاوتملا رابخخألاو نآرقلا ىف ام ىلع اهنم رصتقا اذإو ةدعابتم تاقوأ ىف هرمع عيمج ىف

 «ةليلق اًمضيأ ىهف ةحيحصلا رابخألا اهيلإ فيضأ نإو «ةدودعم ةريسي تاملك ىلإ تعجر
 حص نإ اهنم رتاوت ام مث ءاهيلع ليوعتلا زوجي ال ىتلا ةفيعضلا ةذاشلا تاياورلا ترثك امنإو
 كلت نع ةدرجم ظافلألا لقن اذإف .نودهاشملا نورضاحلا اهكردأ دقو هيبشتلا ماهيإ اهعم

 نع ىلاعت هللا سيدقتب ةقباسلا ةفرعملا ماهيإلا لاوز ىف نئارقلا مظعأو ؛ماهيإلا رهظ نئارقلا
 هسفن ىف ةخسار هل ةريخذ ةفرعملا كلت تناك كلذب هتفرعم تقيس نمو «رهاوظلا هذه لوبق

 :ةلئمأب اذه فرعيو ءهيف كشي ال اًقاحمنا ماهيإلا هعم قحمنيف «عمسي ب ام لكل ةنراقم

 دنعو نايبصلا دنع مهوي اذه قالطإو «ىلاعت هللا تيب ةبعكلا ىمس هَ هنأ :لوألا
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 ءامسلا ىف هنأ اودقتعا نيذلا ماوعلا نكل ءهاوثمو هنطو ةبعكلا نأ مهنم مهتجرد برقت نم

 ليق ولف ءهيف نوكشي ال هجو ىلع ماهيإلا اذه مهقح ىف قحمني شرعلا ىلع هرارقتسا نأو
 نأ عماسلا ىلإ ليخملا مهوملا ظفللا اذه قالطإ ىلإ ُهيَع هللا لوسر اعد ىذلا ام :مهل

 نم امأو .ىقمحلاو نايبصلا قح- ىف مهوي امنإ اذه :اولاقو ءمهعمجأب اوردامل هنكسم ةبعكلا

 دارملا سيل هنأ ظفللا اذه عامس دنع كشي الف ءهشرع ىلع رقتسم هللا نأ هعمس ىلع رركت

 وأ تيبلا فيرشت ةفاضإلا هذهب دارملا نأ ةهيدبلا ىلع ملعي لب «هاوأمو هنكسم تيبلا نأ هب

 ىلع هنأ هداقتعا ناك سيلأ .هنكاسو هبر ىلإ فاضملا ظفل هل عضو ام ريغ هاوس ىنعم

 مهوي امنإ اذه نإو ؛هاوأم هنإ هتيب ةبعكلا نوكب ديرأ ام هنأب ايعطق اًملع هتدافأ ةنيرق شرعلا

 ظافلألا هذهب هب بطاخ ُهَلْلَي هللا لوسر كلذكف ءةديقعلا هذه ىلإ قبيسي مل نم قح ىف
 كلذ ناكو ءاهضراوعو ةيمسجلا نع هزنم هنإو هيبشتلا ىفنو سيدقتلا ملع ىلإ اوقبس ةعامج

 اهلبوأت ىف ددرت مهضعبل ىقبي نأ زاج نإو «.كش هعم ىقبي ال ماهيإلل ةليزم ةيعطق ةنيرق

 .ىلاعت هللا ةلالجب ىيليو ظفللا هلمتحي ام ةلمج نم هب دارملا نييعتو
 :لاقف ىماعلا وأ ىبصلا ىدي نيب روصلا ظفل همالك ىف هيقفل ىرج اذإ :ىناثلا لاثملا

 نسحلا ةياغ ىف ةروص ةلأسملل تروص دقلو ءاذك ةعقاولا ةروصو اذك ةلأسملا هذه ةروص

 كلت ىفو «ةروص هل ئش ةلأسملا نأ ةلأسملا ىنعم مهفي ال ىذلا ىماعلا وأ ىبصلا مههوت امبر

 ةرابع اهنإو ةلأسملا ةقيقح فرع نم امأ «هدنع رهتشاو هفرع ام ىلع نيعو مفو فنأ ةروصلا
 ؟ماسجألا ةروصك اًمفو اًقنأو اًنيع مهفي نأ روصتي لهف ءاصوصخم اًبيترت ةبترم مولع نع

 ىفمن ةفرعم كلذكف ءاهضراوعو ةيمسجلا نع ةهزنم ةلأسملا نأب هتفرعم هيفكي لب .تاهيه
 ىف ةروصلا ىنعمل ةمهفم عمتسم لك بلق ىف ةئيرق نوكت اهنع هسدقتو هلإلا نع ةيمسجلا
 ىلاعت هلل مهوتي نم ةيمسجلا نع هسيدقتب فراعلا بجعتيو هتروص ىلع مدآ هللا قلخ هلوق
 .ةيئامسج ةروص ةلأسملل مهوتي نمت بجعتي امك «ةيمسجلا ةروصلا

 نأ مهوتي امبر ةفيلخلا دي ىف دادغب : ىبصلا ىدي نيب لئاقلا لاق اذإ :ثلاثلا لاثملا

 كلذكو «هردمو هرجح ىلع ىوتحي امك هتحارب اهيلع ىوتحا دق هنأو .هعباصأ نيب دادغب

 روصتي له ةريبك ةدلب نع ةرابع دادغب نأ ملع نم امأ .دادغب ظفلب دارملا مهفي مل ىماع لك
 ىف دادغب تلق اذامل :لوقيو هلئاق ىلع ضرتعي نأ روصتي لهو مهوتي وأ كلذ هل رطخي نأ

 لب هعباصأ نيب دادغب نأ دقتعي ىتح لهجلا ىلإ ىضفيو قحلا فالخ مهوي اذهو ؟ةفيلخلا دي

 هملع نم امأف ءدادغب ةقيقح فرعي ال نم دنع لهجلا مهوي امنإ اذه بلقلا ميلس اي :هل لاقي
 رخآ ىنعم لب عباصألاو فكلا ىلع لمتشملا وضعلا ديلا هذهب ديرأ ام هنأ ملعي ةرورضلابف

 رابخخألا ىف ةمهوملا ظافلألا عيمج كلذكف .ةفرعملا هذه ىوس ةنيرق ىلإ همهف ىف جاتحي الو
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 امم اذهو ءماسجألا سنج نم سيل هنإو «هللا ةفرعم ىهو ةدحاو ةنيرق اهماهيإ عفد ىف ىفكي

 ل ع هللا لوسر حتتفا

 َناَكَف ؛ىب اًناح نكعَرسأ ادي نكلوطأ» :هتاسن ىف هلو هللا لوسر لاق : عبارلا لاثملا

 كلذي دارأ هنأ نهل ركذ ىتح ديلا ىلع دّيلا عضوو ةحالاب كلؤطلا تح هتوسن ضعب
 مهفأ ةئيرق عم ةظفللا هنه ركذ ُهِبَع هللا لوسر ناكو ءوضعلل نوطلا قود رخل قب نابل

 «مهيإلا لصح هتنيرق نع ادرجم ظقللا لقت املف ءهتع ديلا لوطي ريبعتلاب دوجلا ةدارإ اهب

 امنإ ؟هانعم مهضعب لهج اًظفل هقالطإ ىف هي هللا لوسر ىلع ضرتعي نأ دحأل ناك لهف

 دق لقانلاو ءةواخسلا ركذي ًالثم اًنورقم نيرضاحلا ىح ىف اًمهفم اًقالطإ قلطأ هنأل كلذ

 ةجاح ال هنأ نلخ وأ ءاهلقن نكمي ال ثيحب ناك وأ «ةنيرقلا لقني الو هعمس امك ظفللا لقني

 ناك امنإ همهف نأ رعشي ال امبرف .هعمس ال وه همهف امك وه همهقي عمسي نم نأو ءاهلقن ىلإ

 ةدرجم ظاقلألا تيقب بابسألا هذه لثمبف ءظقللا لقت ىلع رصتقي كلذلف «ةنيرقلا ببسب

 ىفت ىف ةيفاك اهدرجمب سيدقتلا ةفرعم ةنيرق نأ عم ميهفتلا نع ترصقف اهنئارق نع

 لاثئاك اهل هبنتلا نم دب ال قئاقدلا هذهف هب دارملا نييعت ىف ىفكت ال ابر تناك تإو .ماهيإلا

 :ماخلا

 الو «لاوحألا سرامي مل نمن ةجرد هتم برقي نمو ىبيصلا. ىدي نيب لتاقلا لاق اذإ

 لهاجلا عماسلا مهوتي امبر نالف قوف سلجو اًعمجم لخد نالق تاسلاجللا ىف تاداعلا فرع

 و ام نأ ملعو تاداعلا فرع نمو .هسأر قوف ناكم ىلع وأ هسأر ىلع سلج هنأ ىبغلا

 قوف ال هبنجب سلج هنأ هتم مهفي ولعلا نع ةرابع قوفلا نأو ءةبترلا ىف ردصلا ىلإ برقأ
 ةفرعملا لهأو مالكلا اذهب بطاخ نم ىلع ضارتعالاف ءردصلا ىلإ برقأ سلج نكل ءهسأر
 كلذ ةلثمأو ءهل لصأ ال لطاب ضارتعا ءايبغألا: وأ نايبصلا: هلهجي هنإ تيح نم تاداعلاب

 نع اهتاموهفم تبلقنا ةحيرصلا ظافلألا هذه نأ ةلثمألا هذهيب عطقلا ىلع تمهف دّقف .ةريثك

 كلذكف «ةترتقمو. ةقباس فراعم ىلإ نئارقلا كلت تعجرو «ةنيرق درجمي ةحيرصلا اهعاضوأ

 ىه اهضعب ىتلا ةريثكلا نئارقلا كلت ببسب ماهيإلا نع تبلقنا: ةمهوملا رهاوظلا هذه
 دقف اًمسج دبع نم نإو ءمانصألا ةدابعب اورمؤي مل مهنأ مهتفرعم اهتم ةدحاولاو «فراعملا

 وأ ضرألا ىلع اًيلاع وأ ًالقاس ءًاليمج وأ اًحيبق ءاريبك وأ ًاريغص مسجلا ناك اًمنص دبع

 هللا لوسر مالعإب عطقلا ىلع مهتفاكل امولعم اهمزاول ىفتو ةيمسجلا ىفن ناكو . شرعلا ىلع
 صاللخإلا ةروسو ١. :ىروشلا1 # ءيش هلثمك سيل ]ل : هلوقب هيزنتلا ىف ةغلابملا هلع

 ةعطاق نئارق' عم اهل رصح ال ةريثك ظافلأبو 0 ةرقبلا] 4 ادادنأ هلل اوُلعجَت الق 9 : هلوقو

 دي ةلاحتسا مهقيرعت ىف اًيفاك كلذ ناكو هيف بير ال اًملع الإ كلذ ملعو ءاهتياكح نكمي ال
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 ةيمسجلا ئلع الإ لدتال اهنأل رهاوظلا رئاس ىف اذكو ءمظعو محل نم بكرم وضع ىه

 هرهاظ هب ديرأ ام هنأ ةرورض ىلع مسجلا ريغ ىلع قلطأ ولو مسج ىلع قلطأ ول اهضراوعو

 ليزي امم اذهف «نيعتي ال امبرو ىنعملا كلذ نيعتي امبر ىلاعت هللا ىلع زوجي امت رخآ ىنعم لب

 .لاكشإلا

 قح ىف الو ًالهج اهرهاظ مهوي ال ثيحب اهيلع ةصان ظافلأب ركذي مل ملف, :ليق نإف
 ا ؟ىبصلاو ىماعلا

 كلت ىلع ةصان ظافلأ برعلا ةغل ىف سيلو ءبرعلا ةغلب سانلا ملك امنإ هنأل :انلق

 فيكف «ىناعملا كلت مهفي مل ةغللا عضاوو صوصن اهل ةغللا ىف نوكي فيكف «ىناعملا
 «ثحبلا لوط دعب لقعلا رونب وأ ةصاخ ةوبنلا رونب تكردأ ناعم ىه لب صوصنلا اهل عضو

 ناك ةعوضوم تارابع اهل نكي مل املف ءاهلك ىف ال رومألا كلت ضعب ىف اًضيأ كلذو

 نأ نع ىنغتسن ال انأ امك «ةغللا كلتب قطان لك ةرورض ةغللا تاعضوم نم ظافلألا ةراعتسا

 روصلا نم ةراعتسم ىهو ؛ىرخألا ةلأسملا ةروص فلاخت ىهو اذك ةلأسملا هذه ةروص لوقن

 هنأل امإ اًنصن اًمسا اهبيترت صوصخو ةلأسملا ةئيهل عضي مل امل ةغللا عضاو نكل :ةينامسجلا
 اًدامتعا اًضاخ اضن اهل عضي مل نكل هترضح وأ هرضحت مل نكل + مهف وأ ةلآسملا مهفي مل
 نأل ءاصان اًصاخ اًظفل ىنعم لكل عضي نأ نع زجاع هنأ ملع هنأل وأ ةراعتسالا ناكمإ ىلع

 نأ بجي اهل ناعم ىقبتف ىهانت نأ بجي عطقلاب تاعوضوملاو ددعلا ةيهانتم ريغ ىناعملا

 ةغل نم اروصق دشأ تاغللا رئاسو ضعبلا عضوب ىفتكاف ءعوضوملا نم اهمسا راعتسي

 نأ هنكمي ال ذإ موق ةغلب ملكتي نمل ةراعتسالا ىلإ وعدي ةرورضلا نم هلاثمأو اذهف .برعلا

 انإف «نئارقلا ىلع ادامتعا ةرورض ال ثيح ةراعتسالا زوجن نحنو .فيك .مهتغل نع جرخي

 ىلإ هنم برقأ سلج لوقي نأ نيبو ءورمع قوف ٍديز سلج :لئاقلا لوقي نأ نيب قرفن ال
 ىف سيلو ءءالقعلا عم مالكلا ناك اذإ هلي ىف وأ ةفيلخلا ةيالو ىف دادغب نأو ءردصلا

 ىف ةكاكر كلذ نع زارتحالاب لاغتشالاف «لاهجلاو نايبصلا ماهفإ نع ظافلألا ظفح ناكمإلا

 .ظفللا ىف لقثو لقعلا ىف ةفاخسو مالكلا

 سيل دوجوم هنإ لقي ملو هلإلا ظفل قالطإب دارملا نع ءاطغلا فشكي مل ملف :ليق نإف

 الو لصفنم الو لصتم الو هجراخ الو ملاعلا لخاد وه الو ضرع الو رهوج الو مسجب

 ءموق دنع قحلا وه اذهف ء«هنع ةيلاخ اهلك تاهجلا لب ,.ةهج ىف وه الو ناكم ىف وه

 ءروصق ُهّْنْلَع هترابع ىف نكي ملو نكمم نوملكتملا هنع حصفأ امك ؛كلذك هنع حاصفإلاو

 ؟ناصقن هتفرعم ىف الو ءروتف حلا هفشك ىف هتبغر ىف الو
 اوردايلو «هلوبق نع سانلا رفنل هركذ ول اذه نأب رذتعا قحلا اذه ىأر نم :انلق
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 جيتي هيزثت ىف ةفلابلا ىف ريصخ الو ليطعتلا ىف اوضقوو لاخملا عاده ونام ناكألا

 ةداعس ىلإ قلخلل اعاد هلل هع هللا لوسر ثعب دقو ءنيلقألا الإ ةفاكلا قح ىف ليطعتلا

 ل ل «نيرثكألا كاله هيف امب قطني فيك .نيملاعلل ةمحر ةرخآلا

 ىَلَع ةنْثف ناك هَنوُمَهْفَي ال ثيِدَحب ساَّنلا ثدح ْنَم» : هلي لاقو .مهلوقع ردق ىلع

 .هانعم اذه.ظفل وأ . «مهضعب

 ىفف ضعبلا ىلإ ةفاضإلاب ليطعتلا فوخ هيزنتلا ىف ةغلابملا ىف ناك نإ :ليق نإف
 .ضعيلا ىلإ ةفاضإلاب هيبشتلا فوخ ةمهوملا ظافلألا هلامعتسا

 .نيهجو نم قرف امهنيب :انلق
 ىف هيبشتلا ىلإ دوعي اذهو «نيرثكألا تح ىف ليطعتلا ىلإ وعدي كلذ نأ :امهدحأ

 .بانتجالاب ىلوأ نيررضلا ملعأو «لامتحالاب ىلوأ نيررضلا نوهأو «نيلقألا قح

 هذه عم لاقي نأ ىفكي ذإ .ليطعتلا جالع نم لهسأ هيبشتلا مهو جالع نأ :ىناثلاو
 امأو .ماسجألا لثم الو مسجب سيل هنأو .[ل :ىروشلا| « ءيش هلثمك سيل :رهاوظلا

 هلبقي ال لب ءادج اًديدش هيزنتلا ىف ةغلابملا نم هانركذ ام ىلع داقتعالا ىف دوجوم تابئإ

 .ةيبرعلا ةمألا اميس ال فلألا نم دحاو

 مهدئاقع ىف اوتبثي نأ ىف ءايبنألا رذع دهمي له مهفلا نع سانلا زجعف :ليق نإف

 ًالئثم مهدنع اومهوت ىتح ةيهلإلا لصأ مهداقتعا ىف تبثيل اهيلع ىه ام فالخ ىلع !رومأ
 ؟ناكملا ةيقوف مهقوف هنأو ءامسلا ىف هنأو شرعلا ىلع رقتسم هللا نأ

 فصتم وه ام ريغب هللا فصي نأ قداص ىبنب مهوتي وأ كلذ نظن نأ هللا ذاعم :انلق

 امر ةراعتسم ظافلألا لامعتسا ىف روصق ريثأت امنإف «قلخلا داقتعا ىف كلذ ىقلي نأو .هب

 ام مهل ركذي نأ ىف قلخلا ةرورضو تاغللا روصقل كلذو ءامهمهف ىف ءايبغألا طلغي

 ىف ةرورض الو مهروصقو قلخلا زجع جالع هنع فيكف .هنومهقي الامو همهف نوقيطي
 ظافلالا لامعتسا ىف ةرورض هب «معن .هللا تافص ىف اميس ال ادصق قحلا فالخ مهميهفت

 امأف .تارواحملا ةرورضو تاغللا روصقل كلذو .ءاهمهف ىف ءايبغألا طلغي امبر ةراعتسم

 .ضرفت مل وأ ةحلصم هيف ضرف ءاوس «لاحمف ليهجتلا ىلإ ادصق قحلا فالخ مهميهفت

 ىلإ ىضفت رهاوظلا ىف هظافلأ ىلإ دنتسي ًالهج هيبشتلا لهأ لهج دق :ليق نإف
 هدصق درجم نوكي نأ نيب لاح لا قرتفي مل هب ىضرف سبلم لمجم ظفلب ءاج امهمف ؛مهلهج

 .ضارو هب ملاع وهو «ليهجتلا لصح امهم ليهجتلا دصقي نأ نيبو ؛ليهجتلا ىلإ
 ةقرعم بسك ىف مهريصقتب لب ؛هظافلأب لصح هيبشتلا لهأ لهج نأ ملن ال :انلق

 ال اهومدقو ًالوأ ةفرعملا كلت اولصح ولو ءظافلألا ىف رظنلا ىلع هميدقتو سيدقتلا
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 اغإو .ةلأسملا ةروص هعامس دنع لهجي مل سيدقتلا ملع لصح نم نأ امك ءاهولهج

 سننلا فك مث .؛كلذ ىف اوكش اذإ ءاملعلا ةعجارم مث ءملعلا اذه ليصحت مهيلع بجاولا

 عراشلا ملعو اولهج اولعفي مل اذإف «ءاملعلا مهل مسر اذإو . سيدقتلا اهمازلإو ليوأتلا نع

 ضر سيل مهنأش نم سيل اميف ضوخلاب لوضفلاو ريصقتلاو لسكلا مهعابط سانلا نأب

 ثيح هتمسق ىف هردقو هللا ءاضقب اًضر هنكل «لهجلا ليصحت ىف اًيعس الو كلذب

 1١8[. :هوه] 4 نيعَمَجَأ ِساّنلاو ةنجلا نم مئه َنَلَمَأل كبر ةملك تمول: لاق

 يف نم نمآل كبر ءاش ولو ف .ا1168 :هوه] 4 ةدحاو َهَّمَأ ساّنلا لعل كبر ءاش ولو ف : لاقو

 ناك امو 0 :سنوي] # نينمؤم اونوكي تح نبا هركت تنأفأ اعيمج مهلك ضرألا

 محر نم ّذلِإ 0137 نيفلتخم نولازي الو ا ٠ :سنوي) 4 هللا نذإي الإ نم وت نأ سفنل

 ةردق الو قلخلا ةرطف ىف ىهلإلا رهقلا وه اذهف . ١١19 4 :دوها © مهَقلَخ كلذلو كبر

 .اهل ليدبت ال ىتلا هتنس رييغت ىف ءايبنألل

 هنع هللا ىضر كلام باوج ىف لصف
 ىف عراش دقو .ءىنغي نيأ نم باوجلا نع كاسمإلاو لاؤسلا نع فكلا لوقت كلعل

 ؟لئاملا هذه نع لئس اذإ باوجلا ليبس فيكف «تابصعتلا ترهظو تافالتخالا هذه دالبلا

 .ثيدحلا ءمولعم ءاوتسالا :لاق ذإ ءاوتسالا ىف هقِيَب كلام هلاق ام باوجلا :انلق

 .ةنتفلا ليبس مسحنيل ماوعلا اهنع لئس ةلأسم لك ىف باوجلا اذه ركذيف

 د ل ل :ليق نإف

 ثيح قدص دقو ىلاعت هللا لاقو . هلع لوسرلا هلاق ام لاقي نأ باوسجلا :انلق

 رارقتسالاو سولجلا دارأ ام هنأ اًعطق ملعيف . [ه :هلما < ئوتسا شرعا ىلع محلا ل :لاق

 :لاق ثيح قدصو هتفرعم فلكن ملو هدارأ ىذلا ام ىردن الو .ماسجألا ةفص وه ىذلا

 وهف ناكملا لبق ناك هنإف ءلاحم ناكملا ةيقوفو . : ماعنالا1  هدابع قوف رهاقلا وهو

 لوقن كلذكف هتفرعم لئاسلا اهيأ كيلع الو انيلع سيلو هفرعنت انسلف دارأ امو ءناك امك نآلا

 ىلع هلع هّللا لوسر هب قطن امب قطنلا زوجي لب « ءاّقلطم عبصألاو ديلا تابثإ زوجي الو

 لوقنف «قبس امك ليصفتو ليوأتو قيرفتو عمجو ناصقنو ةدايز ريغ نم هب قطن ىذلا هجولا
 عباصأ نم عبصأ نيب نمؤملا بلق» :لاق ثيحو اهديب مدآ ةئيط رمخل :لاق ثيح قدص

 بكرملا وضعلا ىفنب عطقنو ىور امك هلقننو ٠ .صقتنن الو ديزرن الو كلذب نمؤنف «نمحرلا

 : ِلَع هلوقل قولخم ريغ وه :انلق ؟قولخم وأ ميدق نآرقلا :ليق اذإو ءبصعلاو محللا نم

 هذه ىف باوحلا :انلق ؟ال وأ ةميدق فورحلا :لاق نإف . (قوُلَخَم َرْيَغ هللا مالك نآرقلا١



 لس ىلازفلامامالا لئاسرةعومجم ب بسسس سسلسللع ؟ دج

 ىف مهب ناسنإلا ىلتبا نإف ءاهتع اولأست الف ةعدب اهيف ضوخلاف «ةباحصلا اهركذي مل ةلأسملا

 نإ :باوجلا ىلإ رطضملا لوقيف .«فورحلا مدقب لوقي ال نم اورفكو ةيوشحلا اهيف تبلغ ةدلب
 امف ىلاعت هللا تافصو نآرقلا ريغ اهب تدرأ نإو «ميدق نآرقلاف نآرقلا سفن فورحللاب تينع

 ءادج ةريسع ةلأسملا هذه ةقيقح ماوعلا ميهفت نأل «هيلع ديزي الو ثدحم هتافصو هللا ىوس

 نآرقلل فورحلا تبئأف .«اذك هلف نارقلا نم اًفرح ًارق نم» : َهلْيَع ىبنلا لاق دق :اولاق نإف
 هلاق ام ىلع ديزت ال :انلق .ةميدق فورحلا نأ هنم مزلف «قولخم ريغ هنأب نآرقلا فصوو
 ةلاشن_ نيك تفر رخ تارقللا ةاع نو لادم هلق راكم نع قا رقلا ن1 نهكا طع ل مكرلا

 ام ىلع ديزن الو «هب لوقن الف هيلع دزن ملو ةثلاث ةلأسم ىهف ةميدق فورحلا نأ امأو . ىرخأ

 سايق اذه :انلق .ةلأسملا هذه نيتقباسلا نيتلأسملا مزلي هنأ اومعز نإف ُهَلْيَت لوسرلا هلاق

 ريغ نم درو ام ىلع راصتقالا بجي لب «عيرفتلاو سايقلا ىلإ ليبس ال نأ انيب دقو «عيرفتو

 انآرق هانلزنأ )» وول تو ول ايوواا

 «تآرقلا هب قطن ذإ قحف ىبرع نآرقلا نأ امأ :لوقنف .ميدق ىبرعلاف . ١ :فسوي) 4 ايبرع

 ةيوشحلاو ماوعلا مجلي هجولا اذه ىلعف هيَ ل نأ امأو

 اذه ىلع قييضتلا ىف ديزن لب «مزاوللاب لوقلاو سايقلا نع مهمزنو هيف فرصتلا نع
 ام ميدق نآرقلا لوقي نأ ىف صخري ال اذهف قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا لاق اذإ :لوقنو

 ىأ قولخم ريغ نالف مالك :لاقي ذإ ءميدقلاو قولخم ريغ نيب قرف ذإ ميدقلا ظفل دري مل

 الو اذه هيلإ قرطتي قولخم ريغ ظفلف قلتخملا ىنعمب قولخملا :لاقي دقو ءعوضوم ريغ
 نإف ءظفللا اذه درجمب ال نآرقلا مدق دقتعن نحنو «قرف امهنيبف «ميدقلا ظفل ىلإ قرطتي

 ىنعملاب قح هنأ دقتعي نأ مزلي لب «فرصيو ريغيو لدبيو فرحي نأ ىغبني ال ظفللا اذه

 عدبأ دقف ءدوصقم هيف صن لقن ريغ نم قولخم هنأب نآرقلا فصو نم لكو ء«هارأ ىذلا
 .داحو فلسلا بهذم نع لامو دازو

 ميدق ناميإلا نأ ىف لصف
 ؟بيجن مبف هنع انلئس اذإف «ميدق ناميإلا نإ مهلوق ةفورعملا لئاسملا نم :ليق نإف

 ىذلا فيخسلا مالكلا اذه نع هانعنم لئاسلا ىلع انيلوتساو رمألا مامز انكلم نإ :انلق

 ىذلا ام لوقنو بيجنف مهدالب ىف نيبولغم انك نإو «ةعدب اذه نإ :انلقو هل ىودج ال

 ,ةقولخم قلخلا تافص عيمجف مهتافصو قلخلا فراعم نم اًئيش هب تدرأ نإ ؟ناميإلاب تدرأ

 نإو «ةميدق ىلاعت هللا تافص عيمجف ىلاعت هللا تافص نم وأ نآرقلا نم اًئيش هب تدرأ نإو

 الو مهفي ال امو روصتم الو موهفم ريغ وهف قلاخلا ةفص الو قلخلل ةفص سيل ام تدرأ
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 نع توكسلاو لئاسلا رجز لصألاو .ثودحلاو مدقلا ىف همكح مهفي فيك ءهتاذ روصتي

 ام رطضملا ليبسو ةرورضب الإ هنع لود ع الو فلسلا بهذم دوصقم وفص اذه باوجلا

 نع هانصلخخو ةلأسملا نع ءاطغلا انفشك قئاقحلا مهفل اًمهفتسم اًيكذ هاندجو نإف“ ءانركذ
 :انلقو نآرقلا ىف لاكشإلا

 ىف دوجوو «نايعألا ىف دوجو :بتارم عبرأ دوجولا ىف هلف ءىش لك نأ ملعا

 اًدوجو اهل نإف «ًالثم رائلاك هيلع بوتكملا ضايبلا ىف دوجوو «ناسللا ىف دوجوو ءناهذألا

 اهلو اهتقيقحو رانلا سفنب ملعلا دوجولا اذهب ىنعأو «نهذلاو لايخلا ىف اًدوجوو رونتلا ىف

 بوتكملا ضايبلا ىف دوجو اهلو رانلا ظفل ىنعأ ءهيلع ةلادلا ةملكلا ىهو ناسللا ىف دوجو

 نم قرحملاو «ىلاعت هللا مالكلو نآرقلل مدقلاك رانلل ةصاخ ةفص قارحإلاو .موقرلاب هيلع

 ناك ول ذإ ضايبلا ىلعو ناسللا ىفو «ناهذألا ىف ىذلا نود رونتلا ىف ىذلا ةلمجلا هذه

 ليق نإف .معن :انلق ؟ةقرحم رانلا :انل ليق ول نكلو «قرتحال ناسللا وأ ضايبلا ىف قرحملا

 :ليق نإف ءال :انلق ؟ةقرحم رانلا فورح :ليق نإف ءال :انلق ؟ةقرحم رانلا ةملك :انل

 وأ رانلا ةملكب روكذملا :ليق نإف ءال :انلق ؟ةقرحم ضايبلا ىلع فورحلا هذه موقرم

 امو رونتلا ىف ام ةملكلا هذهب بوتكملاو روكذملا نأل .معن :انلق ؟قرحم رانلا ةملكب بوتكملا

 قلطي امو راتلا فصو قارحإلاك ىلاعت هللا مالك فصو مدقلا كلذكف ءقرحم رونتلا ىف

 0 :اهلوأ .بتارم عبرأ ىلع هدوجو نآرقلا مسا هيلع

 نم دب ال نكلو .[7 . :لحتلا] 4 ىلعألا لكما هللوإ» رونتلا ىف رانلا دوجو ىهاضي ىلاعت
 ىملعلا هدوجو :ةيناثلاو .دوجولا اذهل صاخ فصو مدقلاو ةزجعلا ميهفت ىف ةلثمألا هذه

 مث ءانتاوصأ عيطقتب انناسل ىف هدوجو مث ءانناسلب قطنن نأ لبق ميلعتلا دنع انناهذأ ىف

 :انلق .هب قطنلا لبق نآرقلا ملع نم انناهذأ ىف امع انلئس اذإف .«بتكلاب قاروألا ىف هدوجو

 انلايخ ىف اهتروص توبثو رانلاب نأ امك «ميدق هب مولعملا نكل ةقولخم ىهو هتفص انملع
 كلذ :انلق انقطنو انناسل ةكرحو انتوص نع انلئثس نإو «قرحم هب مولعملا نكل قرحم ريغ

 نكل ؛عطقلاب ثداح ثداحلا دعب وه امو هدعب دجوت هتفصو ثداح انئانسلف انئاسل ةفص

 رانلا فورح انركذ نأ امك «ميدق ةثداحلا تاوصألا هذهب انولتمو انءعورقمو انروكذمو انقوطنم

 لوقي نأ الإ قرحم ريغ انتاوصأ عيطقتو 00 اًقرحم فورحلا هذهب روكذملا ناك انناسلب

 ةقرحم رانلا فورحف «كلذك ناك نإ :انلق .رانلا سفن نع ةرابع رانلا فورح :لئاق

 رانلا موقرب طوطخملا كلذكو «ةميدق ىهف ءورقملا سفن نع ةرابع ناك نإ نآرقلا فورحو

 دوجولا ىف تاجرد عبرأ هذهف «قارتحاو قارحإ ريغ نم قاروألا هنأل قرحم هب بوتكملاو
 ضوخن ال كلذلف«نهنم ةدحاو لك ةصاخو اهليصاقت كاردإ مهنكمي ال ماوعلا ىلع هبتشت



 رونتلا ىف اهنإ ثيح نم رانلا نإ .اهليصافت هنكو رومألا هذه ةقيقحب انلهجل ال اهيف مهب
 ىمجع اهنأب فصوي ناسللا ىف اهنإ ثيح نمو .ةلعتشمو ةدماخو ةقرحم اهنأب فصوت
 ىميجعلا ىلإ مسقني ال رونتلا ىف امو .؛فورحلا ةليلقو فورحلا ةريثكو ىبرعو» ىكرتو

 ىلع اًبوتكم ناك اذإو «لاعتشالاو دومخلاب فصوت ال ناسللا ىف امو ءىبرعلاو ىكرتلاو

 خسنلا ملق وأ «عاقرلاو ثلثلا وأ ققحملا ملقب هنأو دوسأو رضخأو رمحأ هنأال فصوي ضايبلا

 ىف امو رونتلا ىف ام ىلع قلطي رانلا مساو .كلذب فصوي نأ نكميال ناسللا ىف وهو

 رونتلا ىف ام ىلع قلطأف مسالا كارتشاب نكل ءساطرقلا ىلع امو ناسللا ىف امو بلقلا

 رانلل ةيكاحم ةروص هنأ ىنعمب نكلو ةقيقحلاب ال ملعلا نم نهذلا ىف ام ىلعو ةقيقح

 ةروص اهنإ ىنعمب نكلو ةقيقحلاب ال اًرانو اًناسنإ ىمسي ةآرملا ىف ىري ام نأ امك ,ىقيقحلا
 وهو «ثلاث ىنعمب همساب ىمسي ةملكلا نم ناسللا ىف امو ناسنإلاو ىقيقحلا راملل ةيكاحبم

 فالتخا ال ىناثلاو لوألاو تاحالطصالاب فلتخي اذهو نهذلا ىف ام ىلع ةلاد ةلالد هنأ

 ام ىلع حالطصالاب لدت موقر اهنأ وهو «عبار ىنعمب رات ىمسي :ساطرقلا ىف امو ءامهيف
 درو اذإف «ةعبرألا رومألا هذه نم ئش لكو رانلاو نآرقلا مسا كارتشا مهف امهمو ناسللا ىف

 مهفو عيمجلاب قدص هللا تاذ ةفص هنأو ئراقلا ناسل ىف هنأو دبعلا بلق ىف نآرقلا نأ ربخلا

 هذهو «دارملا ةقيقحب ةطاحإلا عم عيمجلاب قدصو ءايكذألا دنع صقانتي ملو «عيمجلا ىنعم

 «ىبغلا ديلبلا نع اهنم ضمغأو «قدأ الو ىكذلا نطفلا دنع اهنم ىلجأ ال ةقيقد ةيلج رومأ

 هيلع دزت الو تكساو قولخم ريغ نآرقلا لق :هل لاقيو اهيف ضوخلا نم عنمي نأ ديليلا قحف

 ةظحل ىف لاكشإلا اذه همغ نع حوريف ىكذلا امأو «ثحبت الو هنع شتفت الو صقنتالو

 عضوم عيمج اذكهو «هتقاط ىف سيل ام هفلكي ال ىتح هب ىماعلا ثدحي ال نأب ىصويو

 «ماوعلا نم نايمعلا ىلع ةسبتلم رئاصبلا بابرأل ةيلج قئاقح اهيف رهاوظلا ىف تالاكشإلا
 اهظافلأ اوررحي نل نإو «ةقيقحلا هذه ةفرعم نع مهزجع فلسلا رباكأب نظي نأ ىغبني الف

 قحلا نيع كلذو مهوتكسأو مهنع اوتكسف ماوعلا رجع اوفرعو هوفرع مهتكلو ةحنص ريرحت
 ثيح نم نكلو ءراهتشالاو هاجلا ثيح نم رباكألا فلسا رياكأب ىنعأ ال .هباوصلاو

 ماوعلا قح ىف رمألا يلقتا اير اذه دنعو ءرارسألا ىلع عالطالاو ىناعللا ىلمع صوغلا

  لالضلا بايسأ نم رخآ ببس .كلدذو ريكألا هنأ رهشألاا ىقاازوشقتعاو

 ْ ١ اق

 فرعي مل نمو «ليلدلا فرعي مل رظنلاو ثحبلا نم عنم اذإ ىماعلا :لئاق لاق نإف

 قيدصتلاو هب ناميإلاب ىآ  هتقرعمب هدايع ةقاك ىلاعت هللا رمأ دقو «لولدملاب ًالهاج ناك ليلدلا



 حا7و ١ تحسس سس سب ا ىلازفلاهامإلالئاسرةعووجبمب حج

 ءاّثلاث هتينادحوبو ءاّيناث هريغ ةهباشتمو ثداوحلا تامس نع هسيدقتبو «ًالوأ هدوجوب

 اَذإ ىهف ةيرورض تسيل رومألا هذهو ءاعبار اهريغو ةئيشملا ذوفنو ةردقلاو ملعلا نم هتافصبو

 ىف رظنلاو ةلدألا ةكبشب الإ هليصحتو هصاقتنا ىلإ ليبس البق بولطم ملع لكو«ةبولطم
 طورش ةفرعمب الإ متي ال كلذو اهجاتنإ ةيفيكو بولطملا ىلع اهتلالد هجول نطفتلاو ةلدألا

 ثحبلا ملع مامت ىلإ اًنيشف اًئيش كلذ «جئاتنلا جاتنتساو تامدقملا بيترت ةيفيكو نيهاربلا

 قدصي نأ ىماعلا ىلع بجي كلذكو «تالوقعملا ىف رظنلا رخآ ىلإ مالكلا ملع ءافيتساو

 نم دب الف قلخلا رئاسك رشب وه لب ىرورضب سيل هقدصو هب ءاج ام لك ىف هِيَ لوسرلا
 ةفرعمو ةزجعملا ىف رظنلاب الإ كلذ نكمب الو اًبذاك ةوبنلاب ىدحت نمت هريغ نع هزيمي ليلد
 .مالكلا ملع بل وهو تاوبنلا ىف رظنلا رخآ ىلإ اهطورشو ةزجعملا ةقيقح

 ال مزاج قيدصت نع ةرابع ناميإلاو ءرومألا هذهب ناميإلا قلخلا ىلع بجاولا :انلق

 تس ىلع لصحي مزاجلا قيدصتلا اذهو «هيف ًاطخلا عوقو ناكمإب هبحاص رعشي الو هيف ددرت

 . بتارم

 ةلوصأ ررحتلا هطورش نقوفتلا ىمقتنلا ناعزلاب لمح: ام اهاضقأ نهرو :ىلوألا
 وه كلذو .سابتلا نكمتو لامتحا لاجم ىقبي ال ىتح ةملك ةملكو ةجرد ةجرد هتامدقمو

 «ةبترلا كلت ىلإ ىهتني نمت نينثا وأ دحاول رصع لك ىف كلذ قفتي امبر .ىوصقلا ةياغلا
 لق ءايشلا فلفل ةكرتسملا لدق ىلع نوع هال تناك ول رادع وتعتقل راج دقو
 .نوجانلا

 اهي قديم يلم رونا لم ةسللا ةبذكلا ةييهولا هنلدالاب»لدحي: نأ ةيناغلا
 سنجلا اذهو ءاهيف ءارملا ءادبإ نع سوفنلا ةرفنو اهراكتإ ةعانشو ءاملعلا رباكأ نيب اهراهشإل

 هبحاص رعشي ال ثيحب اًمزاج اًقيدصت سانلا ضعب قح ىفو رومألا ضعب ىف ديفي اًضيأ

 . الصأ هفالخخ ناكمإب

 ةداعلا ترج ىتلا ةردقلا ىنعأ «ةيباطخلا ةلدألاب قيدصتلا لصحي نأ :ةشلاشلا

 نيرثكألا قح ىف ديفي كلذو «تاداعلا ىف ةيراجلا تايطاخملاو تارواحملا ىف اهلامعتسايب

 داقتعا خوسربو بصعتلاب اًنوحشم نطابلا نكي مل نإ مهفلا قباسو ىأرلا ئدابب اًقيدصت
 اعجتتمو ككشتلاو ةارامملا فيلكتب اًفوغشم عنشملا نكي ملو «ليلدلا ىضتقم فالخ ىلع

 ديقملا رهاظلا ليلدلا نمف «سنجلا اذه نم نآرقلا ةلدأ رثكأو ءدئاقعلا ىف نيلداجملا قيدحتب

 لكف ءاتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ولف «نيربدمب لزنملا ريبدت مظتني ال :مهلوق قيدصتلل

 مزاج قيدصت همهف ىلإ ليلدلا اذه نم قبسي ةاراممب شوشم ريغ ةرطفلا ىلع قاب بلق
 ناقفاوتي نيهلإ نيب ملاعلا نوكي نأ دعبي مل :لاقو لداجم هشوش ول نكل «قلاخلا ةينادحوب



 لس ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم تب ©4ييططعي ؟هلثح

 اذه لم رعي اعومت قيد هلع كوكي ردقلا اذه ةفاملبإف ةانتلدتتال وا يلق لع
 نم كلذكو «عفرلا رذعتيو كشلا ىلوتسيف ةرصاقلا ماهفألا ضعب قح ىف هعفدو لاؤسلا

 اهأشنأ يذْلا اهيبحي لقط: لاق امك .ردقأ ةداعإلا ىلع وهف قلخلا ىلع ردق نم نأ ىلجلا

 ىلإ 0 ىكذ ماوعلا نم دحأ هعمسي ال اذهف 4 :سيا 4 رم لدا

 هيلع شوشي نأ نكميو «نوهأ لب ءادتبالا نم رسعأب ةداعإلا تسيل معن :,لوقيو «قيدصتلا

 ةلئسألا مامت دعب قيدصتلا ديفي ىذلا وه ىفوتسملا ليلدلاو «هباوج مهف هيلع رسعي امبر لاؤسب

 .كلذ لبق لصحي قيدصتلاو لاجم لاؤسلل ىقبي ال ثيحب اهباوجو
 «هياع قلخلا ءانث ةرثك ببسب هيف داقتعالا نسح نمم عامسلا درجمل ىيدصتلا :ةعبارلا

 نع هربخي دق نيروهشملا لضافألا نم لجر ىف وأ هذاتسأو هيبأ ىف هداقتعا نسح نم نإف

 قدصلاب برجملاف «هيف داقتعا هيلإ قبسيف «هريغ وأ بئاغ مودق وأ صخش تومك ئش
 هب قدصم نم مكف ءاذك ُهّْنِلَع هللا لوسر لاق لاق اذإ هظ قيدصلا لثم ىوقتلاو عرولاو

 ىماعلا نقل اذإ هلثمف .هيف هداقتعا نسح الإ هلوقل دنتسم ال اًقلطم ًالوبق هل لباقو امج

 ىلإ رداب ًالوسر هلي انمحم ثعب هنأو رداق دحاو ملاعلا قلاخ نأ ملعا :هل لاقو اًداقتعا

 مهيملعمو مهئابآ ىف نايبصلا داقتعا كلذكو ءهلوق ىف كش الو بير هجزامي ملو قيدصتلا

 ليلد ىلإ ةجاح ريغ نم اهيلع نورمتسيو اهب نوقدصيو تاداقتعالا نوعمسي مرج الف
 . ةجحو

 لاوحأ نئارق عم ئشلا عامس دنع بلقلا هيلإ قبسي ىذلا هب قيدصتلا :ةسماخلا ةبترلا

 رتاوتلاب عمس اذإ امك ءاّمزاج اًداقتعا ماوعلا بلق ىف ىقلي نكلو ققحملا دنع عطقلا ديفت ال

 تام دق هنأ هناملغ دحأ نم عمسي مث «هراد نم ليوعو خارص عفترا مث 5 دلبلا سيئر ضرم

 نع كلذ لاق امبر مالغلا نأ هلابب رطخي الو هريبدت .هيلع ىنبو تام هنأ امزج ىماعلا دقتعا

 هذه نكل ءرخآ ببسوأ ضرم ةدش وأ ةيشغ نع هلعل ليوعلاو خارصلا نأو .هعمس فاجرإ

 رظن ىبارعأ نم مكو «ةمزاجلا تاداقتعالا مهبولق ىف عبطنتف ماوعلل رطخت ال ةديعب رطاوخ
 هقدصو هب نمآف هقالخأو هلئامش فطلو همالك نسح ىلإو ُهَّلْكَي هللا لوسر هجو ريراسأ ىلإ

 .اهتلالد هجو ركذيو اهميقي ةزجعمب هجلاعي نأ ريغ نم بير هجلاخي مل اًمزج
 درجمل ىيدصتلا ىلإ ردابيف «هقالخأو هعبط بسانيف لوقلا عمسي نأ :ةسداسلا ةبترلا

 ىف ام ةبسانل نكل ءهل دهشت ةنيرق نم الو ءهلئاق ىف هداقتعا نسح نم ال هعبطل هتقفاوم

 رمتسيو فاجرإ ىندأب كلذ عيمج قدصي هلزعو هلتقو هودع توم ىلع صيرحلاف ؛هعابط

 فقوت هاوه هتوهش فلاخي ئشب وأ هقيدص قح ىف كلذب ربخأ ولبو ءامزاج هداقتغا ىلع
 ليلد ىلإ دنتسا هلبق ام نأل تاجردلا ىندأو تاقيدصتلا فعضأ هذهو «ءابإلا لك هابأ وأ هيف



 ا #70 حبسسشلل سس تس بس ىلازفلامامإلالئاسرةعويجبمب تح

 اهنظي تارامأ ىهو كلذ نم عون وأ ربخملا ىف داقتعا نسح وأ ةنيرق نم اًفيعض ناك نإو .ام

 ناميإ دنتسم نأ ملعاف «قيدصتلا بتارم تفرع اذإف ةلدألا لمع هقح ىف لمعتف ةلدأ ىماعلا

 كرحي ام هارجم ىرجي امو نآرقلا ةلدأ هقح ىف تاجردلا ىلعأو بابسألا هذه ىف مارعلا

 نم هانعم ىف امو نآرقلا ةلدأ ءارو ام ىلإ ىماعلاب زواجي نأ ىغبتي الو «قيدصتلا ىلإ بلقلا

 ردق ىلع سيل كلذ ءارو امو قيدصتلاو ةتينأمطلا ىلإ اهل ةرجتسملا باؤلقلل ةنكسملا تايلجلا

 نيملعملاو ءابآلل ديلقتلا درجم مهقيدصت ببس ناكو ايصلا ىف اونمآ سانلا رثكأو ءهتقاط

 نيب ريكنلا مهديدشتو مهيلع مهريغ ءانثو ءمهسفنأ ىلع مهئانث ةرثكو مهب مهنظ نسحل

 نإ مهلوقو مهداقتعا دقتعي ال نمي لزانلا لاكتلا عاونأ تاياكحو «مهيفلاخم ىلع مهديأ

 تامانم تاياكح وأ ءاريزنخ بلقنا ىضفارلا اًنالفو ءاّبلك خسم هربق ىف ىدوهيلا اًنالف

 كشلا عزني ىتح هدض ىلإ ليملاو هنع ةرفنلا نايبصلا سوفن ىف سرغني سنجلا اذه لاوحأو

 دكؤي لازيالو هيلع هءوشن عقي مث ءرجحلا ىف شقنلاك رغصلا ىف ملعتلاف «هبلق نع ةيلكلاب
 هيف هجللاخي ال ىذلا مكحملا هقيدصت مزاجلا هداقتعا ىلع رمتسا غلب اذإف ءهسفن ىف كلذ

 ىلع الإ نوغلبي ال مهلك نيملسملاو سوجملاو ضفاورلاو ىراصنلا دالوأ ىرت كلذلو «بير

 مهو اهنع اوعجر امل اًبرإ اًبرإ اوعطق ول .ةمزاج قحلاو لطابلا ىف مهتاداقتعاو مهئابآ دئاقع

 نم نوبسي ءامإلاو ديبعلا ىرت اذكو ءايمسر الو اًيقيقح ال ًاليلد هيلع اوعمسي مل طق
 ىلإ مهليم اوأرو ةدم مهوبحصو نيملسملا رسأ ىف اوعقو اذإف «مالسإلا نوفرعي الو كرشملا

 ديلقتلا درجمل كلذ لكو .مهقالخأب اوقلختو مهداقتعا اودقتعاو مهعم اولام مالسإلا

 اذهبف بابشلا لهأو نايبصلا عابط اميس ال هيبشتلا ىلع ةلوبجم عابطلاو «نيعباتلاب هيبشتلاو
 .ةلدألا ريرحتو ثحبلا ىلع فوقوم ريغ مزاجلا قيدصتلا نأ فرعي

 لصف
 نكلو «بابسألا هذهب ماوعلا بولق ىف مزاجلا قيدصتلا لوصح ركنأ ال :لوقت كلعل

 لهجلا سنج نم وه داقتعا نود ةيقيقحلا ةفرعملا سانلا فلك دقو «ئش ىف ةفرعملا نم سيل

 ةداعس لب ءهيلإ بهذ نمم طلغ اذه نأ :باوجلااف .قحلا ىلع لطابلا هيف زيمتي ال ىذلا

 ةقفاوملا ةروصلاب مهبولق شقتنتل اًمزاج اذاقتعا هيلع وه ام ىلع ئشلا اودقتعي نأ ىف قلخلا

 مل اهودقتعا ام ىلع رومألا اودهاشف ءاطغلا مهل فشكتناو اوتام اذإ ىتح «قحلا ةقيقحل

 اهب شقتنا اذإ قحلا ةروصو ءاّيناث منهج راني الو ةلجخلاو ىزخلا رانب اوقرتحي ملو اوحضتفي

 داقتعالا نسحب لوبق وأ «ىعانقإ وأ ىمسر وأ ىقيقح ليلد هل ديفملا ببسلا ىلإ رظن الف هبلق
 ىهو ةدئافلا لب ءديقملا ليلدلا بولطملا سيلف بيس ريغ نم ديلقتلا درجمل لوبق وأ ةلئاق ىف



 هلسرو هبتكو هتافص ىفو هللا ىف قحلا ةقيقح دقتعا نمف هيلع ىه ام ىلع قحلا ةقيقح
 فلكي ملو ىمالك ررحم ليلدب كلذ نكي مل نإو .ديعس وهف هيلع وه ام ىلع رخآلا مويلاو
 ىف هي هللا لوسر نم ةرتاوتم رابخأ ةلمجب عطقلا ىلع مولعم كلذو كلذ الإ هدايع هللا
 لبإلا ةياعر ىلإ مهفارصناو كلذ مهلوبقو مهيلع ناميإلا هضرعو هيلع بارعألا دراوم

 ملاعلا ثودح ىف ركفتلاو هتلالد هجوو ءةزجعملا ىف ركفتلا مهايإ هفيلكت ويغ نم ىشاوملاو

 اوفلك ول برعلا فالجأ نم رثكألا لب «ءتافصلا رئاسو ةينادحولا ةلدأ ىفو .عناصلا تابثإو

 كلسرأ هللا :لوقيو هفلخي هنم دحاولا ناك لب .ةدملا لوط دعب هوكردي ملو هومهفي مل كلذ

 اذإ رخآلا لوقيو «ءفرصنيو هنيميب هقدصي ناكو ًالوسر ىنلسرأ هللا هّللاو :لوقيف .ًالوسر

 ىف ملسي لك لب ءىصحي ال امم كلذ لاثمأو «باذك هجو اذه ام هللاو :هيلإ رظنو هيلع مدق

 ناك نمو «مالكلا ةلدأ مهنم نورثكألا مهفي ال فالآ هباحصأ رصعو هرصع ىف ةدحاو هوزغ

 نما وح طع لعوب حلو «اليزتم داع ماج يل | فلور ةحاخو هجن للا احمد

 هلاق امب مزاجلا قيدصتلاو ناميإلا الإ قلخلا فلكي مل ىلاعت هللا نأ اًيرورض اًملع ملعف «كلذ

 . قيدصتلا لصح امفيك

 نأ امك نمؤم قحلا ىف دملقملا نكلو .دلقملا ىلع ةجرد فراعلل نأ ركني ال ء معن

 . نمؤم فراعلا

 ؟دلقملاو دوهيلا ن نيبو هسفن نيب دلقملا زيمي مبق :تلفق نإف

 فراع قحم هنأ هسفن ىف دقتعي لب .دلقم هنأ فرعي الو ديلقتلا فرعي ال دلقملا :انلق

 «قحم وهو لطبم همصخ نأب هعطقل زييمتلا ىلإ هسفن عم جاتحي الو هدقتعم ىف كشي الو

 اًزيممو اهب اصوصخم هسفن ىري ةيوق ريغ تناك نإو ةرهاظ ةلدأو نئارقب رهظتسي اًضيأ هلعلو

 ىلع كلذ شوشي الف كلذ لثم هسفن ىف دقتعي ىدوهيلا ناك نإف «هموصخ نع اهببسب

 ىدوهيلاو «ليلدلاب ىدوهيلا نع هسفن زيمي هنأ معزي رظانلا فراعلا نأ امك .هداقتعا قحملا

 كلذكو .فراعلا رظانلا كشي ال كلذ هاوعدو ليلدلاب هنع زيمم هنأ معزي اضيأ رظانلا ملكتملا

 همالك لطيملا هك راعم وداتتعلا و كتاب الزوال و ةعيمصمو ماناعلا هاما اك

 ديلقت نيب قرفلا هيلع رسعي ثيح نم نزحو متغا دق طقف ايماع تيأر لهف ءهمالكب

 هلئاق نم اوكحض هب اوهفوشو مهلابي رطخ نإو «ماوعلا لابي كلذ رطخي ال لب .ىدوهيلا
 اًنيببت قراف قرف ىلإ جاتحي ىتح ةاواسم لطابلاو قحلا نيب هب ناكو نايذهلا اذه ام :اولاقو

 قرفلا بلطأ فيكف .هيف كاش ريغ كلذل نقيتم انأو «قحلا ىلع ىنإو «لطابلا ىلع هنأ

 ال لاكشإ اذهو نينقوملا نيدلقملا ةلاح هذهف «بلط ريغ نم اًعطق اًمولعم قرفلا نوكي ثيح

 وه ام هداقتعا قفاو ىذلا دلقملا ملسملل فيكف ءهسفن عم هبهذم هعطقل لطبملا ىدوهيلل عقي



 حا” و تس ست سس س سس ىلازفلامامإلالئاسرةعويمجحبمب حج

 قحلا وه ام هداقتعا قفاو ىذلا دلقملا كلسملل عطقلا دنع اذهب رهظف «ىلاعت هللا دنع قحلا
 الإ مهفلكي مل عرشلا نأو «؛ةمزاج مهتاداقتعا نأ عطقلا ىلع اذهب رهظف :ىلاعت هللا دنع

 . كلذ

 لوي ارعلا لدا ةسقن نكلو دلت" نشا اير الدانستت نناغ ننقل اق زق نإف
 ؟هب عنصت اذامف ماهفألا ىلإ ةقباسلا ةقرفملا ةليلجلا ليواقألا

 ىف رظنيف ةيلصألا ةقلخلا ةمالسو ةرطفلا ةحص نع هعبط لام ضيرم اذه :انلق

 نإ هنع ضرألا هجو انرهطو هلداجن مل هعبط ىلع اًيلاغ لدجلاو جاجللا اندجو نإف هلئامش

 لوبقلاو دشرلا لئاخم ةسارفلاب هيف انمسوت نإو «ناميإلا لوصأ نم لصأ ىف اندحاجي ناك
 «كلذ نم هيلع انردق امب هانجلاع هلدألا ىف قيفوت ىلإ رهاظلا مالكلا نم هب انزواج نإ
 ىلاعت هللا رمأ امك نسحألاب هلداجن نأ دهتجنف ةلمجلابو ءولحلا ناهربلاو رملا لادجلاب انيوادو

 لمعتسي ةيودآلا نإف «ةفاكلا عم مالكلا باب حتف ىلع لدت ال ةاوادملا نم ردقلا ىف انصخرو

 هنع ىقوي نأ بجي ةرورضلا مكحب ضيرملا هب جلاعي امو «نولقألا مهو ىضرملا قح ىف

 قئاقح ريرحتو ةلداجملا نود ناميإلا لوبقل ةدعم ةيلصألا ةحيحصلا ةرطفلاو ءحيمءصلا

 عم ةاوادملا لامهإ ىف ررضلا نم لقأب ءاحصألا عم ءاودلا لامعتسا ىف ررضلا سيلو «ةلدألا

 ليبس ىلإ عدا :لاق ثيح هيبن هب ىلاعت هللا .رمأ امك هعضوم ئش * لك عضويلف «ىضرملا

 وعدملاو ١6,.. :لحنلا! © نسَْحَأ يه يتّلاب مهُلداَجَو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر

 ام ىلع نورخآ موق ةئسحلا ةلداجملاب .«ورخل موق ةتدمللا ةظعومللابو موق قحلا ىلإ كلاب
 .هتداعإب لوطن الف ميقتسملا ساطسقلا باتك ىف مهماسقأ انلصف

 هلهاربغ ىلع هبن نونضملا

 ميهرعإ مآ سب
 ةلاسرلاةبطخ

 مالسلاو ةالصلاو «هركشب مايقلل انقفوو .هدمح ىلإ اناده ام بجوم ىلع هلل دمحلا

 .رايخألا هبحص ىلعو مالسلا هيلع مدآ ىلإ بستنا نم فرشأ دمحم انديس ىلع

 اهيايرأ ريغ ىلإ ةعانص سئافن ىدهأ نمو ءاهردق فرعي ًالهأ ةعاتص لكل نأ ملعا

 دقف هردق فرعي ال نمع هناص نمف هلأ ريغ ىلع هب نونضم سيقن قلع اًذهو ءاهملظ دقق

 نع هللا هناص دمحأ ىزيزعو ىخأ .ىداهتلا ليبس ىلع قلعلا اذهي تمركأ هقح ىضق

 ديسل ةبولطم اهعيمج ةفرعم تناك ىت' ءايشألا قئاقح ضعب ةقرعمل هلهأو رورغلا ىلإ نؤكرلا.

 ريغ ىلع هب نومضملا قلعلا اذهو . ره امك ءايشآلا انرأ :لاق ثيح مالسلا هيلع مدآ دلو

 :ناكرأ ةعبرأ ىلع لمتشي هلهأ



 . ةيبوبرلا ةفرعم ىف :لوألا نكرلا

 . ةكئالملا ةفرعم ىف :ىناثلا نكرلا

 .تازجعملا قئاقح ىف :ثلاثلا نكرلا ٠

 هللا انقفو ءىبقعلا ىلإ ايندلا نم لاقتنالاو توملا دعب ام ةفرعم ىف :عبارلا نكرلا

 .ريصملاو عجرملا هيلإو نيعمو قفوم ريخ هنإف «بحيو”ئضري امل ىلاعت

 ةيبويرلا ملع ىف لوألا نكرلا
 نوكلا وه مويلاف «لاحم رمأ نامزلا ىف نامزلا قلخو اًدودحم نوكي ال نامزلا

 بتارم .[8 : ميهاربإ] 4 هللا مايأب مهركذو 9» :لاق ثيح هللا مايأو ةغللا ىف ثداحلا

 مويف ٠[. :تلصن) 4ومايأ ةعبرأ يف 9 :هلوق اهنم هوجو نم هتاعدبمو هتاعونصمو هتاقولخم

 « ِنيَموَي يف ضرألا قلخ )9 هلوقو .اهسوفن مويو اهبكاوك مويو اهتروص مويو ءامسلا ةدام
 ضرألا ةدامو «ةدحاو ةروص اهجورب ةدامو تاومسلا ةدامو ءةروصلاو ةداملا .(4 :تلصف]

 امجلا :اهنمو . حكان لك لبقت ةسموم لثم اهنأل سحخأ ىهو لوحفو جاوزأ نيب ةكرتشم ةدام

 ءامس وهف ضرألا :اهنمو .ناسنإلاو مجعلا تاناويحلاو تابنلاو دامجلا ىف ةلخاد تايندعملاو

 ىنعي كلفلا نود ام لكو ؛كؤامس وهف كالع ام لك :لوقت ةغللا لهأ نأل «ةغللا قيرط نم
 .[17 :قالطلا] « َنهلْمم ضرألا نمو 9 : هلوقل ضرأ كالفألا ىلإ ةبسنلاب رمقلا كلف

 .رانلا ةرك :لوألا

 .ءاوهلا ةرك :ةيناثلاو

 .ءاملا قوف ىذلا ففجملا نيطلا ةرك :ةئلاثلاو

 . ءاملا :ةعبارلاو

 . ةطيسبلا ضرألا :ةسماخلاو

 .ءايشألا هذه نم تاجزتمملا :ةسداسلاو

 .ةيولعلا راثآلا :ةعباسلاو

 ةميرك تايآى لع تاقيلعت ىف لصف
 ىتح فرشألا ىلإ سخألا دوعص ءاقترالا.[١٠ :صا 4« بابسألا يف اوقتريلف

 .دوجولا بجاو ىلإ ىهتتي
 .[47 :مجنلا) © ئهتنملا كبر ىلإ أو لف: ىلاعت لاق امك

 .[ 5 :ءايينألا) « بتكلل لجملا يطك ءامّسلا يوطن موي : :ىلاعت هلوقو



 د اموا/ بش سس بس ىلازقلاةامإلالئاسرةعوميجم بح

 لوألا .5*- :ءايبنالا] « اَمهاَنقتفَف اثر اتناك ضرألاو تاوُمَسلا َّنَأ إف : ىلاعت هلوقو

 نومضمردقم قزرلا نأ ىف لصف
 وهف هتاذ هبجوت امو «هتاذ لقع ىلاعت قحلا نأل .تاللوقنملا نمال تالثوقعملا نم وهو

 نم ىنعأ .اهنم دحاو لك بجوي امنإو ىناثلا دصقلاب ناك نإو «تادوجوملا عيمج لقع دق

 نأ امكف ءهتاذ نم لكلا دوجو لقعي ىلاعتو هناحبس هنأل دجو ام ىلع تاعدبملا تادوجوملا

 نم هدوجو هلقعي ام لكلو هتاذ هيجوت ام لكل هلقعت كلذك ءريغتي نأ زوجي ال هتاذ هلقعت

 هيف كش ال لقعتم اهؤاقبو تاناويحلا عاونأ دوجوو كلذ لك دوجو بجي لب «ريغتي ال هتاذ

 ىلإ صخش لك غولبو صاخشألاب اظفحتسم ىقبي امنإ عونلاو «ىناسنإلا عونلا اًصوصخ

 حصي ال ةدملا كلت هؤاقبو «ةدم هؤاقب الإ نكمي ال هلثم رخآ اًصخش دلوي نأ نكمي ىتلا ةياغلا

 ام دوجوو هتاذ نم لكلا دوجو لقعي ىلاعت هنأل قزرلاب ةايحلا ماوقو .ةايحلا ماوق هيف امب الإ

 « مهلسانتو صاخشألا ءاقبب ىناسنإلا عونلا ءاقب لقعتو «بجاو هتاذ نم هلقعي

 «قزرلا وهو هتايح ماوق هيف امب ةدم صخش لك ءاقب لقعتو ءصخش لك ءاقبب مهلسانت
 رثكأو تابنلا ةلمج نم هكاوفلاو «محللاو زبخلا امهو ناويحلاو تابنلا نم نوكي امنإ قزرلاو

 : ىلاعت لاق كلذل مي ميحرلا فوءرلا ريدقتب اًنومضم قزرلا نوكي نأ بجوف «ىرالحلا

 مكنأ ام لثم قل ِهّنِإ ضرألاو ءامّسلا بروف (1[5غ نودعوت امو مكفزر ءامسلا يفر

 .[38 ١ :تايراذلا] 4 توقطتت

 ايؤرلا ةفيمح فرعي ال نم ىف لصف
 ايؤر ةقيقح فرعي ال نمو ءايؤرلا ماسقأ قئاقح فرعي ال ايؤرلا ةقيقح فرعي ال نم

 «مانملا ىف ىلاعت هللا ايؤر فرعي ال اوتام نيذلا ايؤر لب «لسرلا رئاسو هي لوسرلا

 ىنعملا نأ امكو .هصخش ةقيقح ىأر دقف مانملا ىف هللا لوسر ىأر نم نأ روصتي ىماعلاو

 لثمي سفنلا ىف مسترا شقن لك كلذكف ءظفلب هنع لايخلا ىكاح سفنلا ىف عقو ىذلا
 ىف عدوم هصخشو مانملا ىف لوسرلا صخش ةيؤر روصتي فيك هنأ ىرأ الو ةروص هل لايخلا

 ىف هاري امبرف كلذ انملس نئلو .مئانلا هاري عضوم ىلإ جرخ امو ربقلا ىش امو ةنيدملا ةضور

 ال هنأ ىف لقعلا دعاي مهولاو «ةفلتخم روص ىلع عضوم فلأ ىف مئان فلأ ةدحاو ةليل

 «عبرو ليوط نيتروص ىلع الو نيناكم ىف ةدحاو ةلاح ىف دحاو صخش روصت نكمي

 لقعلا ةزيرغ نم عنق دّمف ءروصتلا اذه داسفب هتفرعم طيحت ال نمو «خيشو لهكو باشو



 تس  ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم 7س سس مسبسب٠ 0١م دهح

 هلعلف .بطاخي نأ ىغبني لب بتاعي نأ ىغبني الو «ىنعملاو ةقيقحلا نود مسرلاو مسالاب

 نع ةسدقملا هحور ةقيقح لاثم وأ هصخ ش لائم وه لاقيو .هصخش ال هلاثم هاري ام لوقي

 هصخش ىلإ ةجاح ىأف .همحلو همظع وه ىذلا هصخش لاثم وه :لاق نإف لكشلاو روصلا

 هنأكف حورلا نود توملا دعب هصخش ىأر نم مث .ءسوسحمو ليختم هسفن ىف هصخشو

 نوكي فيكف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا كرحتب كرحتي ناك اًمسج ىأر لب“ «ىبنلا ىأرام
 نم هآر امف ةوبنلا ىه ىتلا ةسدقملا هحور لائم هنأ قحلا لب ءهصخش لاثم ةيؤرب هل اًيئار

 . قيقحتلا ىلع هلاثم لب هصخش الو هرهوجو ىبنلا حور وه سيل لكشلا
 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ىنعم ىأفا :ليق نإف :

 ْنإَف ىنآر ْدَقَف مانا ىف ىنآر نما

 .«ىب لممَتي ال ناطْيشلا

 ا كف ءهايإ قحلا فيرعت نم هنيبو ىبنلا نيب فطيم وبلال امتقإلا "هل: ندمت :انلق

 ىل كلاو نوللا نع ةهزنم هتافو دعب ىبنلا نم ةيقابلا ةسدقملا حورلا ىنعأ ةوبنلا رهوج نأ

 .ةرر هو نولو لكش ىذ قداص لاثم ةطساوب ةمألا ىلإ هتافيرعت ىهتنت نكلو «ةروصلاو

 نكلو ةروصلاو لكشلا نع هزنم هللا تاذ كلذكف .كلذ نع اًهزنم ةوبنلا رهوج ناك اذإو

 ىتلا ةليمجلا روصلا نم هريغوأ رون نم سوسحم لاثم ةطساوب دبعلا ىلإ هتافيرعت ىهتنت
 كلذ نوكيو «نول الو هل ةروص ال ىذلا ىقيقحلا ىونعملا لامجلل الاثم نوكت نأ حلصت

 ىنعمب ال مانملا ىف ىلاعت هللا تيأر :مئانلا لوقيف «فيرعتلا ىف ةطساوو اًنقحو اًقداص لاثملا
 هصخش تاذ وأ هحورو ىبنلا تاذ ىأر هنأ ىنعمب ال ىبنلا تيأر :لوقي امك ءهتاذ تيأر ىنأ

 . هلاثم ىأر هنأ ىنعمب

 .هل لثم ال ىلاعت هللاو لثم هل ىبنلا نإ :ليق نإف
 نع ةرابع لثملاف ,لثملا نع ةرايع لاثملا سيلف ؛لاثملاو لثملا نيب قرفلاب لهج اذه :انلق

 هلئامي ال ىنعم لقعلل نإف ةاواسملا ىلإ هيف جاتحي ال لاثملاو .تافصلا عيمج ىف ىواسملا

 .هريغ

 نأ وهو ءدح-او عئش ىف ةيسانملا نم امهنيب امل الاثم هل سمشلا روصن نأ انلو

 ةيسانملا نم ردقلا !ذهف لقعلاب تالوقعملا فشكتت امك سمشلا روني فشكنت تاسوسحملا

 لئاميال ناطلسلاو ءريذولا رمقلابو سمشلاب مونلا ىف لثمي ناطلسلا لب «لاثملا ىف فاك
 ةفاكلا ىلع ءالعتسا هل ناطلسلا نأ الإ. رمقلا لثامي ريزولا الو «هانعمب الو هتروصب سمشلا

 اذهف «.لدعلا رثأ ةضافإ يف ةيغرلاو تاطلبلا نيب ةطبساو ريزولا نأ امك ءرونلا هرثأ معيو

 اهيف ةاكشمك ؛ هرون لم ضرألاو تاومّسلا رون هللا ل: لاق ىلاعت هّللاو لثمب سيلو لاثم

 لاق ؟تيزلاو ةرجشلاو ةاكشملاو ةجاجزلا نيبو هرون نيب ةلئامم ىأف .[76 :رونلا] # حابصم



 حا 700 تصل سس سس سب  ىلازقلامامإلالئاسةعوموجببم بح

 :دعرلا] 4 ايبا 5 ليسلا لمتحاف اهردقب ةيدوأ َتَلاَسُف ءاَم ءامّسلا نم لزنأ 9١ : ىلاعت هللا

 مكو ؟ًالاثم هل ءاملا ررص فيكف ءهل لثم ال ةميدق ةفص نآرقلاو نآرقلل ًاليثمت كلذ ركذ .[

 «مالسإلا وه نبللا :لاقف .لبحوأ نبل ايؤر نم ُهّليَي هللا لوسر ىلع تضرع.تامانملا نم

 الإ نآرقلاو لبحلاو مالسإلاو نبللا نيب ؛ ةلئامم ىأو ىصحت ال هل لاثمأ ىلإ نآرقلا وه لبحلاو

 ةايحلا هب ىذغت ءاذغ نبللاو .كلذك نآرقلاو ةاجنلا هب كسمتي لبخلا.نأ وهو «ةبسانم ىف

 ءايشألا هذه لب «لثمب سيلو لاثم هلك اذهف «ةنطابلا ةايحلا هب ىذغت ءاذغ مالسإلاو ةرهاظلا

 انإف «ىلاعت هللا تافص نم ةلوقعم ةبسانمل ةيكاحم ةلثمأ هل نكل هل لثم ال ىلاعت هللاو .اهل

 فيكو اهديزي فيكو اهملعي فيكو ءايشألا قلخي فيك ىلاعت هللا نأ دشرتسملا انفرع اذإ

 نم فرع ناسنإلا نأ الولو .ءناسنإلاب كلذ عيمج انلثم .هسفنب مالكلا موقي فيكو ملكتي

 لثملاو ءزئاج ىلاعت هللا قح ىف لاثملاف «ىلاعت هللا قح ىف هلاثم مهف امل تافصلا هذه هسفن

 .ئشلا هباشي ام لثملاو ئشلا حضوي ام وه لاثملا نإف «لطاب

 لب .مانملا ىف ىري ىلاعت هللا نأ ىلإ ىضفي سيل هومتركذ ىذلا قيقحتلا اذه :ليق نإف

 «ىنآر دَقَف مالا ىف ىنآر نما :هلوقف هنيع ال هلاثم قئرملا تف «ىري ال اضيأ لوسرلا نأ ىلإ
 . ىنم عمس هنأك لاثملا نم عمس امو ىنآر هنأك هانعم زوجت عون وهف

 هب ديري نأ امأ . ريغ ال مانملا ىف ىلاعت هللا تيأر :هلوقب لئاقلا هديري ام اذهو :انلق

 نإو ىرت ال ىلاعت هللا تاذ نأ ىلع قافتالا لصح هنإف ءالف هيلع وه ام ىلع هتاذ ىأر هنأ

 عم «كلذ ركني فيكو «ىري نأ زوجي ىبنلا تاذ وأ ىلاعت هللا تاذ مئانلا هدقتعي ًالاثم

 لاثملا نأ الإ .كلذ اوأر مهنأ ةعامج نم هيلإ رتاوت دقف هسفنب هري مل نِإف .تامانملا ىف هوجو

 ةطساو هايؤر لعج ىلاعت هللا نأ قداصلا ىنعمو ءايذاك نوكي دقو اًمداص نوكي دق دقتعملا

 نيب ةطساولا هذه قلخ ىلاعت هللا ةردق ىفو ءرومألا ضعب فيرعت ىف ىبنلا نيبو ىئارلا نيب

 ؟هراكنإ نكمي فيكف ءدوجوم وهو هب قحلا لاصتا نيبو دبعلا
 الو هقح ىف هقالطإ ىف نذأ دق امم زوجتلاف ءادوجت لوسرلا ةيؤر تناك اذإ :ليق نإف

 .هب نذإلا درو ام الإ تاقالطإلا نم ىلاعت هللا قح ىف زوجي

 ٍنّسْحَأ ىف ىبر تْيَأَر» :لاق هيي هللا لوسر نإف .كلذ قالطإب نذإلا درو دق :انلق

 نإ :لاق ثيح ىلاعت هلل ةروصلا تابثإ ىف تدرو ىتلا رابخألا ىف دروأ امم اذهو 0

 د ةووفلا ن اهريش ينو نرلكلا ةرسوت وص دم قازللا نصلو ,,«هتروص ىلع مَآ َقَلَح هلل
 ةروص ىف ليربج ليثقو «نيترمو ةرم الإ ةقيقحلا هتروص ىف هآر امو ةريثك ًرارم هآر هنأ

 كلت ترهظ هنإ لب ءىبلكلا ةيحد ةروص ليربج تاذ بلقنا هنأ ىنعمب سيل ىبلكلا ةيحد

 اهل لّممَتف إف :ىلاعت هلوق كلذكو ءهيلإ ىحوأ ام ليربج نع اًيدؤم الاثم لوسرلل ةروصلا



 ليربج ىقبي لب ءاّبالقناو كلملا تاذ ىف ةلاحتسا نكي مل اذإو .6 :ميرما 4 ايو ارْشَب

 قح ىف كلذ لثم ليحتسي الف ىبلحلا ةيحد ةروص ىف ىبنلا رهظ نإو ءهتفصو هتقيقح ىلع

 درو دقو «هقالطإ زاوج ىلع ربخلا ةهج نم لدي ام اذهف ءمانم ىف الو ةظقي ىف ىلاعت هللا
 زوجي :لوقن انكل قالطإ هيف دري مل ولو «رابخأو راثآ هيف تلقتو كلذ قالطإ فلسلا نع
 دنع أطخلا مهوي ال ناك اذإ ميرحت الو هنم عنم ال ةقداص ىلاعت هللا يح ىف ةظفل لك قالطإ

 امك هاتعم نإف هل ةنسلألا لوادت ةرثكل نيرثكألا دنع تاذلا ةيؤر مهوي ال اذهو ءعمتسملا

 نم موق مهف ىلإ قبس دقو «ءءاقل ديرنو هيلإ قاتشن وأ ىلاعت هللا بحن اَنإ :لوقت نأ زوجي
 «دساف لايخ ريغ نم ههجو ىلع هانعم نومهفي نورثكألاو ةدساف تاللايخ تاقالطإلا هذه

 رست الو فقع ريغ نم قالطالا زوجتك طاخلا لابخ لاح تاقالطإلا هذه ىف“ غارت
 قالطإ ىلإ فالخلا دري اذه ةلمجلا ىلعو .ماهبإلا دنع فشكلا بجيو ؛ماهبإ ال ثيح

 ىئرملا نأو «ةيئرم ىلاعت هللا تاذ نأ نم ىنعملا ظفل ىلع قافتالا لوصح دعب هزاوجو ظفللا

 هتافصلو ىلاعت هّلل برضن لب ءأطخ ىلاعت هللا قح ىف لاشملا ةلاحتسا نظ نم نظو «لاثم

 .ىلعألا لثملا هلو لاثملا نع ههزنن الو لثملا نع ههزننو لائمألا

 دحألاو دحاولا نبي قرفلا ىلع مالكلا ىف لصف

 دمصلا ىنعمو
 لاق ءدحألاو دحاولا نيب قرف 2١. :صالخإلا]  دَحَأ هللا وه لق )» :ىلاعت لو

 ءدحاو فنصو دحاو صخش ناسنإلا لاقيف .[157 :ةرقبلا] © دحاو هلإ مكهلإو 9 :ىلاعت

 قيرط نم هيلإ راشملا دحاولاف ءدحاو فلأ لاقيو ءةدحاو ةلمج ىه ةلمج هنأ هب دارملاو

 هيف بيكرت ال ىذلا وه دحألاو «هيف ةكرشلا عوقو نع هموهقم عنتمي ىذلا وه سحلاو لقعلا

 هتاذ ىف .ةرثكلا ىفن دحألاو «لثملاو كيرشلا ىفن دحاولاف ءهوجولا نم هجوب هل ءزج الو

 ليلد اذهو هريغ هيلإ جاتحملا ىنغلا دمصلا .5؟ :صالخإلا] « دَمّصلا هّللا 9: ىلاعت هلوقو
 !دمص ناك امل هكلم ىف كيرش هل ناك ول هنأل ءدحاوو تاذلا ىدحإ ىلاعت هللا نأ ىلع

 ناك ولو «ةينثتلا وأ ةكراشملا ىف هكيرش ىلإ جاتحي اًضيأ وه ناك لب «هريغ هيلإ جاتحي اًينغ
 ىلإ هوجوو هماوق ىف جاتحم وه لب «هريغ هيلإ جاتحي ادمص ناك امل دحاو بيكرت ءازجأ هل

 نأ ىلع ليلد # دلي مل و ءةيدحألاو ةيدحاولا ىلع ليلد ةيدمصلاف ءهدحو هبيكرت ءازجأ

 هدوجو وه لب .لسانتلاو دلاوتلاب هعون ىقبي ىذلا ناسنإلا دوجو لثم سيل رمتسملا هدوجو
 دعب :لصختي ىذلا ناسنإلا دوجو لثم سيل دوجو نأ ىلع ليلد دلوي ملو ىدبأو ىلزأ رمتسم
 اوفك هل نكي ملو 98 ءعطقنت ال ةيواه ىف امإو ىنفت ال ةيلاع ةنج ىف امإ اًمئاد ىقبيو ءمدعلا



 دوجو ديفي ىذلا دوجولا وهو ىلاعتو كرابت هل ىذلا ىقيقحلا دوجولا نأ 0

 . « دحأ هللا وه لق» : هلوقف ىلاعتو كرايت هل الإ سيل هريغ نم دوجولا ديفتسي الو هريغ

 ىف قيرط الف ءهنع ةجاحلا ىفن ةفاضإو ىقن ةيدمصلاو سدقملا هزنملا هتاذ تايثإ ىلع ليلد

 . هنع تاقولخملا تافص بلس نم حضوأو نيبأ ىلاعت هللا تاذ ةفرعم

 تامصلا لوح مالك ىف لصف
 لوق حص دقو تافصلا ددعت قيرط نم ىلاعت هللا تاذ ىف ةرثك سانلا ضعب ليختي

 ىف رياغت الو رياغتلا مهوت نم عي ليختلا اذهو ء«هريغالو وه ال تافصلا ىق لاق نم

 كلت رهظت ىتلا هللا مسب ةروصب ملع هلو باتكلا ةروص ملعي اًناسنإ نأ :كلذ لاثم تافصلا

 اذإ هنإف ءاهل اًحِبت مولعملا نوكي نأ اهلامكو ةدحاو ةفص هذهو «ساطرقلا ىلع ةروصلا

 ءدادمو ملق ةطساوو دب ةكرح الب ساطرقلا ىلع ةروصلا ترهظ ةباتكلا كلتب ملعلا لصح

 لدت ظافلألا نإ ثيح نمو «ملع اهل لاقي اهب فشكتا مولعملا نإ ثيح نم ةفصلا هذهف

 ىف ةدحاو ةقص هذه نإف «مالكلاو ةردقلاو ملعلا نيب انهه رياغتالو «ةردقلا ال لاقي اهيلع

 لق: ءاروعلا نينلاب ظني نوعا قاك نم .لكو ءةدحاو ةثالتلا تارانغالا هله نوكت الو اهنسقن
 .هريغ ىه :لاقف ثالثلا تارابتعالا ىلإ تفتلا اذإو ءوه وه :لوقيف ةفصلا قلطم الإ ىري

 هريغ الو وه ال اهنأ دقتعا نيتحيحص نينيعب رظن دقف تارابتعالا عم ةفصلا قلطم ربتعا نمو
 ميهفتو ءرخآ هجويب هل نيابم وهف لاثملا اذهل اًبسانم ناك نإو ىلاعت هللا تافص ىف مالكلاو

 قح ىف لاثملا نأ سانلا ضعبل عقو ىذلا مهولا امأو ءريسي ريغ ريسع ةباتكلاب ىناعملا هذه

 لاثملا نإف «لاثملاو لثملا نيب زيمي مل مهوتملا كلذ نأ هعفديف زوجي ال ىلاعت هللا فاصوأ

 ءهحضت ةروص ةسوسحملا روصلا نم لوقعملا ىنعملل قرتسي نأ ىف هانركذ امك هيلإ جاتحي

 نأل لاثم ىلإ جاتحي الف سوسحملا امأو ءديفتسملا مهف ىلإ لوقعملا ىنعملا كلذ لصوتو

 امهنيب لصحت رانلاو دنزلاو ةحدقملا ىأر نم نأ ىرت الأ .لايخلا ىف جردنم هنيعب سوسحملا

 الو لايخلا ىف جردني ال ىذلا ضحملا لوقعملا نكلو ءءايشألا هذهل لاثم ىلإ جاتحي ال

 هلل سيلو ءءافعضلا مهف ىلإ لصي ىتح لايخلاب ةناعتسالا ىلإ جاتحي هنإف لايخلا هطبضي

 ىبنلا لوقو «لاثم هل نكلو ١. : ىروشلا 4 ءيش هلثمك سيل ) :لاق امك لثم ىلاعت

 امل هنإف ءلاثملا اذه ىلإ ةراشإ . . هتروص ىَلعٍمدآَقّلَح ىَلاَعَ هلل نإ :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ناسنإلاف اًملكتم اًرداق اًلاع اًريصب اًعيمس ايح هسفنب اًمئاق اًدوجوم سدقتو ىلاعت ناك

 لاق كلذلو «ىلاعت هللا فرعي مل اًقوصوم فاصوألا هذهب ناسنإلا نكي مل ولو «كلذك

 ناسنإلا دجي مل ام لك نإف «4هبر فرع دقف هسفن فرع نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا



 دح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حس سلس 71 دج

 ءايبتألا ضعب ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو «رارقإلاو هب قيدصتلا هيلع رسعي الاثم هسفن نم هل

 ملع طيحي ال كلذلو .؛كبر فرعت كسفن فرعا ناننإلا اهيأ :مالسلاو ةالصلا مهيلع

 نم جذومنأو لاثم تاقولخملاو تاعدبملا ىف سيل هنأل «ءىلاعت هللا فصو صخأب ناثإلا

 امثإ ناسنإلا نأل ىلاعت هل ىذلا صاخلا فصولل مسالا كلذكو «صاىلا فصولا كلذ

 الو هب هل ملع الف جذومنأو قيرط هيلإ ناسنإلل نكي مل اذإو ءهايإ هتقرعم دعب ئشلا ىمسي
 هفصو صخأ ىنعأو .هللا الإ هللا فرعي ال كلذلف ؟هفرعي فيكف .ةمالع الو هدنع هل مسا

 كلذك ىلاعت هّللاو ملكتم ريصب عيمس رداق ملاع ىح ناسنإلا نإ :لاق نمف هتفرعم هنكو

 نإ :لاق نمو .ءصخألا فصولا ىف ةكراشملا تابثإ هيبشتلا نإف ءاّهبشم لئاقلا اذه نوكيال

 داوسلا اهبشم نوكي ال نول وهو دوجوم ضرع ضايبلاو ءنول وهو دوجوم ضرع داوسلا

 ال كلذلو ءامهنيب اهيبشت نوكي ال ةيدوجولاو ةيضرعلاو ةينوللا ىف كارتشالا نإف «ضايبلاب
 هللا قح ىف لاثملاف ؛ةيدجولا ةيضرعلاو ةينوللا ىف امهكارتشا عم ضايبلاو داوسلا نيب لئامت

 ملاعلا ىف سيلو ملاعلا ىف فرصتم ربدم ىلاعت هللا :لوقن انإف «ليحتسم لثملاو زئاج غئاس

 عقيف ةدارإلاو ملعلا اهيف سيلو هتدارإو هملع هكرحيو كرحتي ناسنإلا عبصأ نأ كلذ لاثم

 الو هل رواجم ريغ ئش ىف ًالعاف اربدم نوكي فيك هنأ فيعضلا روصتو كلذ ببسب ميهفتلا

 .هيف لاح

 هدابع ىلاعت هللا فيلكت ىف لصف
 اهب طيتري ىتلا لامعألا هديع ناسنإلا فيلكت ىهاضي ال هدابع ىلاعت هللا فيلكت

 ى رجي هدابع ىلاعت هللا فيلكتو هب هقلكي الف هيلإ جاتحي ال امو هيف هل ظح ال امو هضرغ

 ىنغ بيبطلاو تادربملا برشب هرمأ ةرارحلا هيلع تبلغ اذإف .ضيرملا بيبطلا فيلكت ىرجم

 اننإو ضيرملا ىلإ ناعجري عفنلاو ررضلا نكلو .هقفاوم هعفني الو هتفلاخم هرضي ال هبرش نع
 مل نإو ءصلختو ىفش بيبطلا قفاو ىتح ضيرملا قفو نإف .ءطقف دشرمو داه بيبطلا

 نع نغتسم هنإف ءنايس بيبطلا دنع هكالهو هؤاقبو .كلهو ضرملا هب ىدامت هفلاخف قفوي
 وهو اًييس ةداعسلل قلخ كلذك هيلإ اًيضفم اًببس ءافشلل ىقلخ .ىلاعت هللا نأ امكف «هئانفو هئاقب

 لئاذرو تايجنم قالخألا لئاذر نع اهل ةيكزملا ةدهاجملاب ىوهلا نع سفنلا ىهنو «تاعاطلا

 ىصاعملاو تاكلهمو ايندلا ىف تاضرمم قالخألا لئاذر نأ امك .تاكلهم ةرخآلا ىف

 ماسجأآلل نأ امك بط سوفنللو ايندلا ةايح ىلإ ةفاضإلاب مومسلاك ةرخآلا ةايح ىلإ هام

 ديهمتب خرالعلا قيرط ىلإ قلخلا نودشرب سوفنلا ءابطأ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاو ابط

 نم باخ دقو <57 اهاكَز نم حلفأ دق :ىلاعت هللا لاق امك .«بولقلل ةيكزملا قيرطلا



 هضرم داز هنأو ءاذك نع هاهنو اذكب هرمأ بيبطلا نإ :لاقي مث 1٠١. :4 :سمشلا] # اهاسد
 ةقيقحلابو «ءامتحالا ىف رصقي ملو بيبطلا نوناق ىعار هنأل حص هنأو «بيبطلا فلاخ هنأل

 ىتلا ةحصلا قيرط ريغ كلس هنأل لب .ةفلاخملا نيعل بيبطلا ةفلاخمب ضيرملا صضرم دامتي مل

 ضارمأو اهضارمأ بولقلا نع ىفني ىذلا ءامتحالا ىه ىوقتلا كلذكف ءاهب بيبطلا هرمأ

 اكلم نأ رخآلا لاكلاو ءايزدلا ةايح دانحالا فارسا كوفت انك ئرحتلا ةانحب توقت تولقلا

 ةبتر كانيل هءاقلت هجوتيل بوكرصمو لامب هسلجم نع بئاغلا هديبع ضعب دمي سانلا كولم نم
 ال نأ ىلع مزعلا ميمصتو «هب ةناعتسالا نع كلملا ءانغتسا عم هببسب دعسيو«هنم برقلا

 ناك قيرطلا داز ىف ال لاملا قفنأو هكلهأو بوكرملا عيض نإ دبعلا نإ مث ءًالصأ همدختسي

 ال ةمعنلل اركاش ناك هب اًدوزتم قيرطلا ىف لاملا قفنأو بوكرملا بكر نإو ,ةمعنلل ًارفاك

 هسفئنل لف روضحلا هفلكت ىفو هيلع ماعنإلا ىف دري مل هنإف اح فلل لانادلا ع

 هتفلاخم تدع فلاخ نإو اًركاش ناك هبف ديسلا دارم قفاو هنإف «دبعلا ةداعس دارأ نكلو

 «هئانغتساو هلالج ىلإ ةفاضإلاب مهناميإو نيرفاكلا رفك هدنع ىوتسيو ىلاعت هللاو ءانارفك
 بيبطلا ىضري ال امك ؛مهيقشي هنإف هدايعل حلصي ال هنإف ءرفكلا هدابعل ىضري ال هنكلو

 هنع دعبلاب ةواقشلا هدبعل هدبع نع ىنغتسملا كلملا ىضري الو «مهجلاعيو ىضرملا كاله

 رمأ مهفي نأ ىغبني اذكهف ءدعب وأ برق هنع ىنغ وهو هنم برقلاب ةداعسلا هل ديريو

 ىتأ نم الإ وجني الو «بولقلا ىف اهريثأتو مومس ىصاعملاو ةيودأ تاعاطلا نإف فيلكتلا
 بيبطلا لوق حصي امكو «لدتعم جازمب ىتأ نم الإ ةحصلا دعست ال امك ؛«ميلس بلقب هللا

 كلذك ءاهيلعف تفلاخ نإو كسفتلف ىنتقفاو نإف «كعفني امو كرضي ام كتفرع دق ضيرملل
 :ءارسإلا] 4 اهيَلع لضي اَمنِإَف لض نمو هسفنل يدتهي امّنِإف ,ئدتها نم : ىلاعت هللا لاق
 امأو ١6[. :ةيئاحلا «57 :تلصن] 4 ايلف ءامأ نمو هسْفنلف اًاَص لمع نم :هلوقو . 6

 لاثمو .اًماقتناو اًيضغ ىلاعت هللا نم باقعلا سيلف ىهنلا باكتراو رمألا كرت ىلع باقعلا

 كالهب هبقاع لفطلا عاضرإ كرت نمو ءدلولا مدعب ىلاعت هللا هبقاع عاقولا رداغ نم نأ كلذ

 ملأب هبقاع ةيودألا لوانت كرت نمو «شطعلاو عوجلاب هبقاع برشلاو لكألا كرت نمو ؛دلولا

 ىدأتي تاببسملاو بابسألا نإ امك ؛«ماليإلا هتدارإ ريغ هدابع ىلع ىلاعت هللا بضغو ضرملا
 ىلإ اهضعيو مالآلا ىلإ ىضفي اهضعبف بابسألا ببسم بيترتب ايندلا ىف ضعب ىلإ اهضعب
 ةرخآلا مالآ ىلإ ىصاعملاو تاعاطلا ةبسن كلذكف ءءايبنألا الإ اهبقاوع فرعي الو تاذللا

 مل هنأ ىف لاؤسلاك باقعلا ىلإ ةيصعملا ضفت مل هنأ نع لاؤسلاف «قرف ريغ نم اهتاذلو

 هجو ىلع ناسنإلا دسج قلخي ملو ؛كالهلا ىلإ مسلا دؤي ملو ءمسلا نع ناويحلا كلهي
 امل هنأ ىف مالكلا كلذكف ءندبلا نع لعفتي ال وهو هنع ندبلا لعفنيو ارثأ مسلا هيف لعفي



 اذه «لئاذرلا اهكلهتو لئاضفلا اهيجنتو اهلمكت هجو ىلع ناسنإلا سفن ىلاعت هللا قلخ

 ريغ نم ءاشنإلاو ءبرش ريغ نم ءاودإلاو لكأ ريغ نم عابشإلا نع زجاع ريغ ىلاعت هللاو
 رس كلذلو «تابيسملاو بايسألا بتر دق هنكلو ءعاضر ريغ نم ءامنإلاو ءعاقو ةيحاصم

 بجعلا امنإو .ءبجعب اذه سيلو «ملعلا ىف نوخسارلاو ىلاعت هللا الإ اهملعي ال ةمكحو

 بجعتي هيف ةمكحلا رس ىلإ ىدتهي ال نم نأ ىرمعلو ءنقتملا ماظنلاو مكحملا ٌريبدتلا اذه نم

 تاناويحلا فطلأ ىه ىتلا تاناويحلاو تابنلا ظح عاضل كلذك ناك ولو ءهتياده روصقل هنم

 ريصي نأ ثابنلا لامكو ءاهريغو جاجدلاو جابقلاو جاعنلاو منغلا لثم لادتعالا ىلإ اهبرقأو

 هنم ءزج ريصيف هنم للحي ام لدب موقي كلذلو «ناويحلا وهو ةبترلاب هنم ىلعأ وه امل ءاذغ
 ىلإ ناسنإلا ةبسنو ناسنإلا ىلإ ةحوبذملا تاناويحلا ةيسن كلذكو ءهلامك اذهو هب اهبشتم

 :دعرلا] « باب لك نم مِهْيلَع َنوُلْخدَي ةَكئالَمْلاَو ]»:ىلاعت لاق امك ندع تانج ىف ةكئالملا
 ىراوضلا عابسلا ىفف ةيراضلا عابسلا ضعبل ءاذغ مجعلا تاناويحلا ضعب نوك امأو 267

 عضو نم بجعتي نم لاثمو «ءابطألاو ةسايسلا بابرأ اهفرعي ةيبطو ةيسايس عفانمو دئاوف

 ىذلا ىمعألا لثمك ميكحلا زيزعلا ريدقت بجوم ىلع ىلكلا ماظنلا بيترت ىلع ءايشألا هذه
 لازأ ىذلا ام :رادلا لهأل لاقف ءرادلا نحص ىف ةعوضوملا ىناوألاب رثعتف راد لخد

 :هل ليقف ؟قيرطلا ىلع اهومتكرت ملو ؟اهعضاوم ىلإ ىناوألا هذه نودرت ال اذال ؟مكلوقع

 كردي ال ىذلا مشخألا لثمكو ءرصبلا دقف نم للخلا امنإو ءاهعضاوم ىف ةعوضوم اهنإ

 لغش دق اذه :لاقف ءهيدي نيب ةبيطلا ةرطعلا هكاوفلاو تاثلثملاو خلاخللا عضاو موليف حئاورلا

 هكاردإ نم عناملا امثإو ,بطحلا ةهج ىلع هذاختا ىوس ةدئاف ةدوعلا ىف هل ليقف ءطقف ناكملا

 .مشخلا وه

 هنع ثحبلا نم عنميو ئشلاب رمأي فيك ىلاعت هللا نإ :اهنم ىرخأ ةثحابم انههو
 وأ اًمزاج اًداقتعا ىعدتسي ملعلا نإف ءدساف بجعت اذهو هنع ثحبلاب الإ لصحت ال ةريصبلاو

 ةفرعملاو ءناميإلاو قيدصتلا ليبس ىلع درجملا ديلقتلاب فرعي مزاجلا داقتعالاو «ةيقيقح ةفرعم

 ءافعضلا لب ءمهلك قئالخلا ثحبلا نع عنمي ملو «ثحبلاب اهيلإ لوصولاو ناهربلاب لصحت
 ىذلا بيبطلا كلذ لثمو .ءثحبلا تالضعمو ناهربلا قئاقح ىلع عالطالا نع نوزجاعلا

 رصقي هنإف ءاّيفاش ءاودلا اذه نوك ببس نع ثحبلا نع هعنميو ءاودلا برشب ليلعلا رمأي

 رودتلا ليبس ىلع دجو نإق «هب رضتسيو ضرملا دادزيو هنع زجعيو هيلع قشيو همهف هنع

 ركذ نع هعتمي ملو ثحبلا نم هعنمي مل ضارمألا للعو بطلا جاهنم اًككلاس اًيكذ اًضيرم
 صضحم دلقي سيلو هلوق درجمب نمؤي سيل هنأ ملع اذإ لب ءهضرم نيبو هئاود نيب ةبسانملا

 ةبسانملاو ةلعلا مهف اذإ هنأ ملعو «.ةلعلا بابسأ نم مهفي امو ءاكذلا نم هب صخ امل ديلقتلا



 ملو ةلعلاو ةبسانملا ركذ هيلع بجو ديلقتلا نع ضرعأ مهفي نكي مل نإو «جالعلاب لغتشا
 نورثكألاو ءاذج ىضرملا ىف ردان كلذ نأ الإ ءهب هلالقتسا ملع اذإ ثحبلا.نم عنمي

 أذه نم تايعرشلا ىف اهنع ثحبلاو رارسألاو للعلا ةفرعم كلذكو كلذ نع"نوفعضي

 هوجوو تاهزتنم ىلإ رظني ًالثم تاوطخ ىشمي نم لثم ناسنإلل مئاهبلا ريخست امأو «ليبقلا

 هتلاآ لجرلا نأ امك هتلآ نيعلاو هينيع لجأل اهرخسو هلجر بعتأ فيك : :هل لاقيف «ناسح

 لهج اذهو ءاهتحار بلطو ةمودخم ىرخآلا لعجو ءاهبعتأو ةمداخ امهادحإ لعج هلاب امف

 رخستسي صقانلا نأو ءصقانلاب ىدفي اًدبأ لماكلا نأ ملعي لقاعلا لب «بتارملاو رادقألاب

 ءريغلا كلم ىف فرصتلا وه ملظلا نإف «ملظب كلذ سيلو ةمكحلا نيع وهو لماكلا لجأل

 هل لب «ملظ هنم روصتي الف اًملظ هيف هفرصت نوكي ىتح اًككلم هريغل فداصي ال ىلاعت هللاو

 هنع وبني امب دريال قحلا عرشلاو ىهلإلا ىحولاو ءالداع نوكيو هكلم ىف ءاشي ام لعفي نأ
 هسفن لثم ىلاعت هللا قلخك هتلاحتسا ىلع لدي لقعلا ناهرب نأ لقعلا وبنب دارأ نإف «لقعلا

 هكاردإ نع لمعلا رصتقي ام هب دارأ نأو هب عرشلا دري ال ام اذهف ءنيداضتملا نيب عمجلا وأ

 سيطانغملا بلج ًالثم ءابطألا ملع ىف نوكي نأ لاحمب سيل اذهف ههنكب ةطاحإلاب لقتسي الو

 «صاوخلا نم كلذ ريغو نينجلا تقلأ ةصوصخم ةيح قوف تشم ول ةأرملا نأو ءديدحلل

 هنع وبني الف هيلع عالطالاب لقتسي الو هتقيقح ىلع فقيال هنأ ىتنعمب لقعلا هنع وبني امم اذهو

 رانلا طق دهاشن مل ول لب هسفن ىف ًالاحم لقعلا هكردي ال ام لك سيلو «هتلاحتساب مكحلا

 رمحأ اًئيش امهنيب نم جرختسأو ةبشخب ةبشخ كصأ ىنإ :لاقو ربخم انربخأف اهجارخإو
 ىلإ كلذ لقتني نأ ريغ نم ءىش مهنم ىقبي ال ىتح اهيلهأو ةدلبلا هذه لكأتف ةسدع رادقمب

 :لوقن انكل «دلبلا الو ىه ىقبت الف اهسفن لكأت. لب اهمجح ىف ديزي نأ ريغ نمو ءاهفوج
 دق كلذكو .ءكلذ قدص دق سحلاو رانلا ةروص هذهو «هلبقي الو لقعلا هنع ويني ئشلا اذه

 نيب قرفو ةدعبتسم ىه امنإو «ةليحتسم تسيل ىتلا بئاجعلا هذه لثم ىلع عرشلا لمتشي

 لوق ىنعم امأو «هنوك روصتي ال ام لاحملاو فولاع نسل اع وع دحلا نإف «لاحملاو ديعبلا

 ينترشح ملل: ىلاعت هلوقو .[1 :ءاينالا) « نولأسي مهو لعفي اًمع لأسي الإ : ىلاعت هللا

 نالف رظان :لاقي مازلإلا هب داريو قلطي دق لاؤسلاف .[1؟6 : هطل 1 4 اريصب تنك دقو ئمعأ

 هللاو «هذاتسأ ذيملتلا لأسي امك رابختسالا هب داريو قلطي دقو هلاؤس هيلع هجوتيو اًنالف

 ذِإ .4 لعفي اًمع لأسي ال وذ :هلوقب ىنعملا وهو مازلإلا ىنعمب لاؤسلا هيلع هجوتي ال ىلاعت

 :هلوقب دارملا وهو كلذك سيلف مهفتسي الو ربختسي ال نأ امأف مازلإ لوق مل :هل لاقي ال

 لحم نع قرت نمو ءةلئسألا هذه باوج ىف فاك ردقلا اذهو . 4 ئمعأ ينترشح مل»



 حح ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم تحسس عسسل م -جج

 ال ةسايك نم هللاب ذوعنف «نيكلاهلا نم ناك لالقتسالا ةبتر ىلإ هنتي ملو ةسايك ىندأب ديلقتلا
 :رعش ءاهنم ةاجنلاو صالخلا ىلإ ىندأ ةلاهجلا نإف عفنت

 ايميل نال[ ترحم نكد وت

 ماما ىلع نيرداقلا صقنك

 لصف
 ناهربلا كل لصح دقف ثدحم نع ىنغتسي ال ثداحلا نأو «,ثداح كنأ تفرع اذإ

 افا أو ثداح كلا ننع# نفوحلا نيتاه نم لقعلا ىلإ برقأ امو «هللاب ناميإلا ىلع

 سيل ام ةفرعمو هللا ةفرعم كتيصاخ رهوج كنأو كسفن تفرع اذإو ءهسفنب ثدحي ال

 رخآلا مويلا تفرع دقف كمدعي ال ندبلا مادهناف .كتاذ ماوق نم ندبلا سيلو سوسحمب

 مويو .ندبلا اذهب لوغشم هيف تنأ رضاح موي نيموي كل نأ الإ هل ىنعم ال هنإف ناهربلاب

 لصح دقف توملاب هتقراف دقو دسجلاب كماوق نكي مل اذإو ءدسجلا اذهل قرافم هيف تنأ رخآ
 ىه ةمعن امإ تيقلت دسجلا ةقرافمب تاسوسحملا تقراف اذإ كنأ تفرع اذإو ءرخآلا مويلا

 ضرمت مل ول ىلصألا كعبط ىضتقمب كتاذل ىهتنمو كتاذ ةيصاخ ىه ىتلا ىلاعت هللا ةفرعم

 « نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو » :ىلاعت هللا نع باجحلاب اًباذع امإو «تاوهشلا ىلإ ليملاب

 ببسو «ىلاعت هللا ريغ نع ضارعإلاو ركفلاو ركذلا ةفرعملا بيس نأ تفرعو .[54 :أبس]

 هللا نأ تفرعو ءايندلا ىلع صرحلاو تاوهشلا ىلع لابقإلا هتفرعم هللا ركذ نع عتاملا ضرملا

 تفرعو «هدابع صاوخ ضعبل فشكلا ةطساوب كلذ هدابع مومع فرعي نأ ىلع رداق ىلاعت

 ءايبتالاب تافيرعتلا هذه نأ تفرع اذإو «تنمآو ناهربلاب هلسر تفرع دقف كلذ لعف دق هنأ

 ىف وأ ةظقي ىف امإ مهعمس ىف ىقلتو مهيلإ ىحوت تارابعو ظافلأ ةوسك ىف نوكت امنإ
 ىلإو ةطساوب هلعف ام ىلإ ةمسقنم ىلاعت هللا لاعفأ نأ تفرع اذإو «بتكلاب تنمآ دقف «مانم
 ربعي مهنعو نوبرقملا مه ةبيرقلا طئاساولاف بتارملا ةفلتخم هطئاسو نأو ةطساو ريغب هلعف ام

 ىف لسرلا قدصف ليوط هيف لوقلاو ريسع ناهربلا قيرطب اذه ةفرعم نكل «ةكئالملاب

 تاجرد نم ةجرد هنإف كلذب فتكاو ؛ناهربلاب لسرلا قدص تفرع نأ دعب مهنع مهرابخأ

 ل[ :ةلداجللا] © تاَجَرد مّلعْلا اوتوُأ نيذّلاو مكنم اونمآ نيد هللا عري ل ناميإلا

 هلوقف دلاوتي نأ ليحتسي ال دلوتي امو ءًالصأ دلوتي نأ ليحتسي الف دلاوتي ام لك

 «ىدلاوتلا ناسنإلا هب ىنع امنإ .[؟ :رهدلا] (رةَفْطُن نم ناَسنإلا انقل اَنِإظ :ىلاعت

 براقعلا دلوتت دقو «ىدلاؤتلا ناسنإلا هب ىنع .[0 :جحلا] © بارت نم مكاتقلخ ل : هلوقو



 د 737017 تح سس ىلازفلاوامإلا لئاسرةعويمجمم حج

 هماظع رسكتملا قتختملاو لجعلا نم لحنلاو لسعلا نم تايحلاو زبخلا بابلو جروذابلا نم

 برقعلا قبتلا ىون نمو ةرعبلا نم سفانخلاو طيبنرقلا نم صربأ ماسو لخلا نم قبلاو
 ةبوطرلاو مئادلا بصقلا لوصأ نيط نمو رأفلا ردملاو نيطلا نمو تايحلا رعشلا نمو ةوارجلا

 اذه دلاوتي مث ءاهريغو تامسلطلا بتك ىف ركذ امك .كلذ لائثمأو ءاملا ريط اميس الو ريطلا
 بارخ ىلع لدي امم جوربلا كلف ىلع راهنلا لدعم ةرئاد قابطناو دلاوتلاب 'هعون ىقبيو دلوتملا

 ثرحلا ىقبي الف ءاتشلاو فيرخلاو فيصلاو عيبرلا ينعأ .لوصفلل هرييغتو ىلفسلا ملاعلا

 قلخف «ضرألا ىلع ىنعي .1 :نمحرلا] © ناف اَهَيَلَع نم لك ل" ىلاعت لاق امك لسنلاو

 فرحلاو عئانصلا اذكو «دهاشم كلذ ريظنو دلاوتلا هنم لصح مث بارت نم مدآ ىلاعت هللا

 دعب سبتقت مث دنزلاو ةحدقملا نم راتلا لصحتو «ملعتتو دافتست مث ماهلإلا قيرط نم لصحت

 لدعم نيترئادلا جارفتا دنع قلخ ىذلا . 78 :سي] # ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ » :اهلوصح

 نم هلسن لعج مث بارت نم مدآ امهنيب قلخ ىذلا ليملا «ديازتي ىذلا جوربلا كلفو راهنلا

 عضوو قلخلا ءدب ةيفيك ىف كش نمف ءهحور نم هيف خفنو هاوس مث «نيهم ءام نم ةلالس
 ةأشنلا امأو ءاهانركذ ىتلا تاسوسحملا ىلإ رظنيلف ءدلوتلاو دلاوتلا ىف ميكحلا عناصلا

 .اهياب ىف ةروكذمف اهحابشأ ىلإ حاورألاو سوفنلا دوع ةيفيكو ىرخألا

 تاعدبملا ىف لصف
 هنمو هليق لوأ ال ىذلا لوألا وهف «بيترتلاب ىلاعت هللا اهثدحأ تاقولخملاو تاعدبملا

 قي نس ترس خالو يرحل نم يركز ف ءاهرسأب تانكمملا لب تاعدبملا لصحت

 ىهتنا ىتح فرشألا ىلإ ادئاع سخألا نم ىلاعت أدتبا مث ءءايشألا سخأ ىه ىتلا ةداملا ىلإ

 ةيضار كبر ىلإ يعجرا ل: لاق ثيح ىلإ هسفن ءاكز دنع ناسنإلا دوعيو ناسنإلا ىلإ

 1 :ديدحلا] © نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه :لاق كلذلو .[ :رجفلا] 6 ةّيضْرُم

 ادوجوم نكمللو اًئدحم ثداحلل نأو أدبم لكلل نأ لوقعلا زئارغ ىف زوكرمف رهاظلا امأ

 نأ امك .هروهظ ةياغل اًئطاب ناك امبرو وه الإ هفرعي ال صاخلا هفصو نألف نطابلا امأ ءابجاو

 اهكردت ال اهروهظ ةياغ ببسبو رهابو رهاظ لاشملا اذه نع دعبلا ةياغ ىف ىه ىتلا سمشلا

 . ةلباقمو ةاذاحم ةرصبملا ةساحلا

 يارا وهو دسافلا نم ةديقعلا حيحص هب زيميو ءايشألا قئاقح هب فرعي ام :نازيملاو

 ىف اوفطت هلأ قه نازيملا عضوو اهعفر ءامسلاو :لاق ثيح ضرألاو ءامسلا نيب

 هس ل ار اوميقأو <22 نازيملا

 ءملعلا ىف نوخسارلا الإ هفرعي ال ةيبوبرلا رارسأ نم رس نازيملا كلذو 6٠١. 7 :نمحرلا]

 . ملعأ هللاو



 ةكئالملاةفرعم ىف ىناثلا نكرلا
 نيب نوكي اًقالتخا قئاقحلاب ةفلتخم اهسفنأب ةمئاق رهاوج نيطايشلاو نجلاو ةكتالملا *

 .عاونألا

 نوللا افلاخم امهو ةردقلل فلاخمم ملعلاو ملعلل ةفلاخم اهنإف ةردقلا :كلذ لاثم

 فالتخا نحلاو ناطيشلاو كلملا نيب كلذكف ءاهريغي ةمئاق ضارعأ ملعلاو ةردقلاو نوللاو

 ىردي الف كلملاو نجلا نيب فالتخالا عقو دقو هسفنب مئاق رهوج دحاو لكف .كلذ عمو

 ضارعألا ىف فالتخالا وأ ءناسنإلاو سرفلا نيب فالتخالاك نيعونلا نيب فالتخا وهأ

 نأ وهو «ناطيشلاو كلملا نيب فالتخالا اذكو ءلماكلاو سقانلا ناسنإلا نيب فالتخالاك

 ءريرشلاو ريخلا نيب فالتخالاك ءضراوعلا ىف اًعقاو فالتخالاو ادحاو عونلا نوكي

 هذهو «ىلاعت هللا دنع ملعلاو عونلاب مهفالتخا نأ رهاظلاو ؛ىلولاو ىبنلا نيب فالتخالاو

 ملعلا نإف ءمسقني ال دحاو ىلاعت هللاب ملعلا لحم نأ ىنعأ ءمسقنت ال ةروكذملا رهاوجلا

 ىف دحاو ئشب لهجلاو ملعلاف «كلذك ناسنإلا ةقيقحو دحاو لحم ىف الإ لحي ال دحاولا

 وه لهو مسقنم ريغ رهوجلا اذه نأ امإو «نيداضتم ريغ نيلحملا ىفو ناداضتم دحاو لحم
 ال ىذلا ءزجلا لاحتسا نإف ءأزجتي ال ىذلا ءزجلا ةفرعم ىلإ دئاع مالكلا اذهف ؟ال مأ زيحتم

 نأ نكميف أزجتي ال ىذلا ءزجلا لحتسي مل نإو ءزيحتم الو مسقنم ريغ رهوجلا اذهف أزجتي

 هللا نإف ءزيحتم الو مقنم ريغ نوكي نأ زوجي ال :موق لاق دقو اًريحتم رهوجلا اذه نوكي

 امبر نأل هيلع نهربم ريغ اذهو «كلذ نم اذه لصفي ىذلا امف زيحتم الو مسقنم ريغ ىلاعت

 بولس كلتو ةيناكملا رومألاو زيحتلاو ماسقنالا امهنع بلس نإو «تاذلا ةقيقح ىف انيابت

 نيلاحلا نأ ةقيقحلاو دحلاب نيفلتخملا نيضرعلاك قئاقحلا نع بلس ام نأل قئاقحلاب رابتعالاو

 ءامهلثامت ديفي ال لحملا ىف امهنوكو لحملا ىلإ امهجايتحا باجيإ نإف .دحاو لحم ىف
 هذه دهاشت نأ نكميو ؛نيئيشلا كارتشا ديفي ال ناكملاو لحملا ىلإ جايتحالا بلس كلذكف

 امإ نيبرض ىلع ةدهاشملا هذهو .ةسوسحم ريغ تناك نإو ةكئالملا رهاوج ىنعأ .رهاوجلا

 ىبنلا ناك امكو .[7 :ميرم] © اًيوَس ارشب اَهَل لمَ: ىلاعت هلوقك ليثمتلا ليبس ىلع

 ضعبل نوكي نأ ىناثلا مسقلا : ىبلكلا ةيحد ةروص ىف ليربج ىري مالسلاو ةالصلا هيلع

 اهفرصت لحم وه سوسحم ندب اهلو ةسوسحم ريغ انسوفن نأ امك ءسوسحم ندب ةكئالملا
 ىلع اًفوقوم سوسحملا نديلا اذه ناك امبرو «ةكئالملا ضعب كلذكف ءاهب صاخلا اهملاعو

 رون قارشإ ىلع كاردإلا دنع فوقوم اذه انمللاع تاسوسحم نأ امك ةوبتلا رون قفارشإ

 :نيطابشلاو نكلا نفااذكو ىلا



 ت 114 -”تتتبسبسس سس سس سس  ىلازفقلا مامإلالئاسرةعومجم بح

 رخآ جازم نم بيرق جازم عوقو ىف لصف
 رخآ جازم ىلإ بيرق وه دحاو جازم سفن ةبسنف «ليحتسم ريغ جازم نم جازم عوق

 تام مث ةصاخ سفن هلو صاخ جازم ناسنإل ناك نإف «ةنراقم ةبسن جازملا كلذ سفن ىلإ

 جازملا كلذ بحاص تام مث ةصاخ سفن هلو صاخ جازم هدعب ثدحو جازملا كلذ بحاص

 ثدح كلذ لاثم ةيكلفلا تالكشتلاو راودألا دنع كلذو  ءهنم بيرق رخآ جازم هدعب ثدحو

 اهل نكمي اذرع اهرسأب تالكشتلا كلت تداع مث «ةصوصخم ةئيه ىلع كلفلا لكشتو جازم

 ثداحلا جازملا قحتسا رخآ جازم ثدحف ءدحاو أدبم ىلإ ,ةصوصخملا ةبسنلاب نكي مل نإو

 الف ءاهل ةبسانم هل بسانملا جازملل تناك ىتلا ةقرافملا سفنلا عم سفنلا كلتل ىرخأ اًنسفن

 ءدحاو ندب ىف نيسفنلا فرصت ةلاحتسال ايلك اًقلعت جازملا اذهب ةقرافملا سفنلا قلعتت

 ةريخ تناك نإ اريخ دادزتف ءهعم ةثداحلا سفنلا كلت قلعت نود اًقلعت جازملا كلذب قلعتتف

 هيوغي ناطيش وأ هنواعيو هلكاشي ىنج ناسنإ لكل لاقي كلذلو «ةريرش تناك نإ ارشو

 ناسفن امهل تثدحو نيناكم ىف وأ نيندب ىف دحاو نامز ىف ناجازم ثدح نإو .؛هلضيو

 ةقرافملا حاورألا ةبسانم نوكت نم لكو .«نابرت سوفنلا ىفو نابرت نادبألا ىفف نيبرت اتناك

 وأ اًنهاك اًفارع نوكيف «قالخألا نم عاونأ تالاصتالا كلت نم هب ثدح رثكأ هحور ىلإ

 ملاعلا اهل ريصي ثيحب ةقرافملا دعب ةيمهولا ةوقلا تناك امبرو «كلذ ريغ وأ ميجنت بحاص
 ديفتستف ملاعلا اذه ىف ةيئزجلا بابسألا علاطتق «ىلعألا ملاعلا ىلإ هادعتت الو اًندب سوسحملا

 .ةداملا نع تجرخ اهنأل ءرشلا ةياغ ىف اهنم ريرشلاو ام ةفرعم اهب ةلصتملا ةيندبلا سشنلا

 رشبلا اهب كسمتي قئالع نيطايشلاو نجلاو نج ةصقانلا ةقبطلا نم ريخلاو ناطيش ريرشلاف
 ءاوس ةوقلا لامك ليلد ةداملا نع صالخلاو .ةيعيبط لاعفأل تادلوم ىه ةيناحور لاعفأو

 ءاولاق ام امهيف اولاقف لامشلاو نيميلا نع ةدعاقلا امأو ءريخ ةوق وأ ةءادر ةوّقلا كلت تناك

 نوربدملا تاومسلا ةكئالمو :مالسلا مهيلع نولسرملاو ءايبنألا هفرعي امنإ رس اذه نأ قحلاو

 هللا لاق امك ءىلاعت هللا الإ مارجألا كلت دادعأ ملعي ال تاومنلا م اردنا ىف نوتيلا

 هللا هرمأي ىذلا كلملا وه توملا كلمو .[؟١ :رثدللا] وه الإ كبر دونج ملعي امو 9 : ىلاعت

 ئفطم لاثم هلاشم سفنلا كلت لوبق قحتسا ىذلا جازملا قيرفت اًنمضتم حاورألا ضبقب ىلاعت

 :ءايبالا] © اتحور نم اهيف اَنْخَفنَف ا: ىلاعت لاق امك دقوي خفن :ناخفن خفنلاو «خفنلاب جارسلا

 يف نمو تاومّسلا يف نم قعصق ٍروُصلا يف خفنو :٠» ىلاعت لاق امك ئفطي خفنو ١.

 60 :رمزلا] 4 نورظني مايق مه اذِإَف ئرخأ هيف خفن مث 9>: ىلاعت لاقو 8 :رمزلا] # ضرألا



 مالسلا مهيلع ءايبنألا لاوحأو تازجعملا ىف ثلاثلا نكرلا
 تلاق ىتلا ةاشلا مالكو ءمئاهبلا مالكو ءىعست ةيح اصعلا بلقو «ىصحلا حيبست

 كلذ لاثمأو ,.ةموم سم ىنإف ىنم لكأت ال ةيدوهيلا اهتمس نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل

 .ىلقعلا ثلاثلاو ؛ىلايخلا ىناثلاو ءىسحلا لوألا مسقلا :ماسقأ ةثالث ىلع

 ىتح ىصحلا ىف ةردقلاو ةايحلاو ملعلا هللا قلخي نأ وهو ءىسحلا :لوألا مسقلا

 نأ ىلع رداق ىلاعت هللا نإف لاحمب سيل كلذو قطنلاو ةردقلاو لقعلا ةميهبلا ىفو .ملكتي

 :كلذك قبلا عون نم قلخيو: :ءايرفع هع قلخيو هءامسو: ةزدكو ةابخ جورذابلا ىف قلخي
 رداق وهف ءاهداوم نم تاناويحلا رئاسو ناسنإلا ةفطنلا نمو ؛لحنلا رقيلا موحل نم قلخيو

 ةضانضنلا ةيحلا قلخ دهاش نمو «ةردقو ةايح ةاصحلا ىف ةيوبن سفن زاجعإب قلخي نأ ىلع

 اصعلا بلق نم بجعتي فيكف ؛ةيح رعشلا بلق نم بجعتي الو سحيو ةأرما رعش نم
 ةلثامتم ماسجألاو «سفن اذ طق نكي مل رعشلاو «ةيتابن ةيمان سفن اذ ناك بشخلاو ءةيح

 ىناسنإلا مسجلا ناك نأو «ماسجألا رئاس ىف كلذ زاج سانلا ماسج-أ ىف كلذ زاج امكف

 ناك نإو .لدتعملا جازملا لوبقل دعتسم مسج لكف «ءايشألا هذهل ًالباق جازملا لادتعا ببسب

 ةرارحلل ًالباق مسج لك نوكي نأ عنتمي سيلف «ةبوطرلاو ةرارحلا ىلع اًقوقوم لادتعالا

 نإو «ةدمو ةلهم ريغ نم ءايشألا هذه ةنونيك ىف نارثؤي هتمهو ىبنلا ءاعد نوكيو ةبوطرلاو

 قرخو ءايبنألا فرش رهظي كلذبو ةدم ىق ءايشألا هذه لثم ىلاعت هللا قلخي نأ ةداعلا ترج

 تاعئاملا ىف سمشلا ريثأت نم لصحي ام نإف ءرانلاو سمشلا :كلذ لاثم لاحمب سيل ةداعلا

 ملف ةعفد نوكي رانلا ناخسإ نم لصحي امو .جيردتلا ليبس ىلع ةدمب لصحي امنإ اهريغو

 . سمشلا ناخسإ ىلإ رانلا ناخسإ ةبسن نوكت هجو ىلع ءايبنألا دارم ريثأت نوكي نأ لاحتسا

 «هدّمحب حَبسُي الإ ءيش نم نإوإ» :ىلاعت هللا لوق وهو ىلقعلا :ىناثلا مسقلا
 ىلع ءانبلا ةداهشك دوجومو هقلاخ ىلع ثدحمو قولخم لك ةداهش وهو ..[154 :ءارسإلا)

 ليلدلا ةلالد هذه نولوقي نوملكتملاو لاحلا ناسل كلذل لاقيو «بتاكلا ىلع ةباتكلاو ىنابلا

 .اهب نورقي الو ةبترلا هذه نوفرعي ال سانلا نم ىقمحلاو «لولدملا ىلع
 . ليثمتلا ليبس ىلع اسوسحم اًدهاشم: ريصي لاحلا ناسل نأ ؛ىلايخلا :ثلاثلا مسقلا

 مانملا ىف لثمتي لاحلا ناسل نأ امك ءمالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلاو. ءايبنألا ةيصاخ هذهو

 وأ هبطاخي اًسرف وأ هملكي ًالمج نأ. «همانم ىف ىري امك اًمالكو اًنوص نوعمسيو ءايبنألا ريغل

 ريصي وأ رمق وأ اّسمش هعبصأ ريصت يأ اًئيش هنم بلسي وأ هديب ذخأي وأ اًئيش هيطعي اًئيم

 كلذ نوري مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنآلاف ءهمانم ىف مئانلا هاري امم كلذ ريغ وأ ادنسأ هرفظ



 حا ال١ هه خخ سس سس سس  ىلازفلامامإلا لناسرةعوموجبمب حج

 الذ كلذ نكد ني مع لا طفلا الق ءةظفجيلا يف ءابخألا دع ويائاختو ةطقلا يف

 مونلا نيب ةقرفتلاو ههابتتا ببسب كلذ فرعي امنإ مئاتلاو «جراخ نم اًيسح اًقطن وأ انا
 ىتح نيرضاحلا تالايخ ىلع اهتعشأ ةيالولا كلت ضيفت ةمات ةيالو هل تناك نمو :ةظقيلاو

 هذهب ناميإلاو ماسقألا هذه رهشأ ىلايخلا ليثمتلاو ءهعمسي ام نوعمسيو هاري ام نوري مهنأ

 . بجاو اهعّمجأو اهلك ماسقألا

 ةعافشلا ىف لصف
 قرشي رون نع ةرابع ةعافشلاف «ءايلوألاو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةعافش امأو

 عم هتبسانم تمكحتسا رهوج لك ىلإ اهنم رشني ةوبنللا رهوج ىلع ةيهلإلا ةرضحلا نم
 هلاثمو هيَ هيلع ةالصلاب ركذلا ةرثكو ننسلا ىلع ةبظاوملا ةرثكو ةبحملا ةدشل ةوبتلا رهوج

 ىلإ ال طئاخلا نم صوصخم عضوم ىلإ هنم سكعني هنإف ءاملا ىلع عقو اذإ سمشلا رون

 ةيسانملا كلتو حعضوملا ىف ة .ءاملا نيبو هنيب ةبسانمل عضوملا كلذ صتخا امنإو « عضاوملا عيمج

 عضوم ىلإ طخ هنم جرخ اذإ ىئذلا وه عضوملا كلذو .طتئاخلا ءازجأ لاب لسا

 صاصتخخالا ىضتقت ةيعضولا تابسانملا نإ امكف ءرادجلا نم صوصخم عضوم ىف الإ

 نمو «ةيونعملا رهاوجلا ىف كللذ ىضتقت اضيأ ةيلقعلا ةيونعملا تابسانملاف رونلا ساكعناب

 ريغ نم رونلا هيلع فرشأف ةيهلإلا ةرضحلا عم هتبسانم تدكأت دقف ديحوتلا هيلع ىوتسا

 ىف همدق خسرت مّلو هعابتا ةيحمو لوسرلاب ءادتقالاو ننسلا هيلبع تلوعسا ن نمو .فطساو

 فوشكملا ءءاملا .ةطساو ىلإ رقتقاق .ءةطساولا عم الإ هتبساتم مكحتست مل ةينادحولا ةظحالم

 كلملا نيب ةبسانل ال مهنع وفعي ريزولا باحصأ تاوفه نع كلملا ىضغي دق ةيانعلاب

 مهيلع ةيانعلا .تضافف ..كلملل بساتملا ريزولا نوبساني مهنأل نكل ءريزولا باحصأو

 ال كلملا نأل «ًالصأ ةيانعلا مهلمشت مل ةطساولا تعفترا ولو .مهسفنأب ال ريزولا ةطساوب

 هصاصتخا ةقيقح .كلملا فرم ولو .«فيرعتلا نع نغتسم .هللاو ضرغلا راهظإل .ظفللا امنإو

 ملاع ىلاعت ةللاو مالك الو اهيف قطن ال ةعافشب وفعلا لصحو ظفللا نبع ىتغتسال ريزولاب

 تناكل ىلاعت هللا دنع مولعم وه امب ظفلتلا ىف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل نذأ ولف «هب



 -- ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجمب تسسسشسلل ل ما تح

 سحلا 000 لاثمب ةعافشلا ةقيقح لثمي نأ ىلاعت هللا دارأ اذإو ءءاعفشلا ظافلأ مهظافلأ

 رونلا ساكعنا كلذ ىلع لديو ةعافشلاب ةفولأم ظافلأب الإ ليشمتلا كلذ نكي مل لايخلاو

 قلعتي امب قلعتم ةعامشلا قاقحتسا نع رابخألا ىف درو ام عيمج نإو «ةبسانلا قيرطب

 هل ءاعدلاو نذؤملا باوج وأ هربقل ةرايز وأ هيلع ةالص نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب

 .هعم ةبسانملاو ةبحملاو ةدوملا ةقالع مكحي امم كلذ ريغو هبيقع

 توملا دعب ام لاوحأ ىف عبارلا نكرلا
 ربقلا باذع ىف لصف

 ءاهانركذ امك اهعم ةيمهولا ةوقلا تلمح ندبلا تقرف اذإ سفنلا «ربقلا باذع ىف

 ةملاع توملا دنع ىهو «ةيندبلا تائيهلا نم ئش اهبحصي سيل ةهزنم ندبلا نع درجتتو

 هتروص ىلعو .تام ىذلا روبقملا ناسنإلا اهسفن ةمهوتم ايندلا راد نعو ندبلا نع اهتقرافمب

 ىلع اهيلإ ةلصاولا مالآلا ليختيو روبقم اهندب ليختتو مهوتيو ليختي ايندلا ىف ناك امك

 تناك نإو ءربقلا باذع اذهف «ةقداصلا عئارشلا هب تدرو ام ىلع ةيحلا تابوقعلا ليبس

 قئادحلاو راهنألاو تانجلا نم هدقتعت تناك ام قفو ىلع ةمئالم ةروص ىلع هليختت ةديعس

 هيلع ىبنلا لاق كلذلف ربقلا باوث اذهف «نيعملا نم سأكلاو نيعلا روحلاو نادلولاو ناملغلاو

 ربقلاف .«ناريتلا رفح نم ةرفح وأ ةنحلا ضاير نم ةضور امإ ربقلا» : مالسلاو ةالصلا

 نع سفنلا جور ىرخأللا ةأشنلاو ءامهانركذ ام هباوثو ربقلا باذعو «تائيهلا هذه ىقيقحلا

 يذلا اهيبحي لف)» :ىلاعت لاق امك «نيكملا رارقلا نم نينجلا جرخي امك تائيهلا هذه رابغ

 نم مكل لعج يذلا هس 0 0 [/ :سيأ © ٍميلَع ٍقلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ

 هذهل نيب لاثمو رهاظ ليلد .[ 4١ : سيا «تودقوت هنم م متنأ اذإف را رضخألا رجشلا

 . ةأشنلا

 لصف

 ةمايق تماق ىنعي بيقعتلل انه ءافلا «هتمايق تَماَق ْدَقَف تام نَم» : هلع ىبنلا لوق
 اذهو .هدي 3 قحتسا دقف ءزرح نم ًالماك اًباصن قرس نم : :كلذ لاثم .هتوم دنع تيملا

 افرَحَتم الإ هربد ذئموي مهلوي نمو )» :اًضيأ ىلاعت لاقو .لعفلا اذه نع رخآتي ال باقع

 دنع داعيم ىريكلا ةمايقلاو .5 :لافنالا] 4 هّللا نم بضغب ءاَب دَقف ةتف لإ ازّيحتم وأ لاق



 حالا تسمع ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجبم بج

 لسنلاو ثرحلا تاقوأ ىف كلذ ربتعي دوجولا عاونأ ضعبب صاوخ اهنم دحاو لكلف هباشت

 دجوي اًنقو صصخي ىلاعت هنإف «ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ كلذ عجري نيملكتملا دنعو ءامهريغو

 ميدقلا تاذ ىلإو ةردقلا ىلإ ةفاضإلاب ةهباشتم تاقوألا نأ عم هتئيشمو هتدارإب اًدوجتوم هيف

 اهراودأ نإو «كالفألا تاكرح ثداوحلا ئدابم نإ :نولوقي ةفسالفلاو «ىلاعتو هناحبس

 نيهارب ىف كلذ ررقم تالكشتلا نم هريغ نيابم تالكشت نم لكش لكو ءةفلتخم
 نولطيي كلذبو ءاهنيعب دوعت ال تالكشتلا كلت نم ةدوع لكو لكشت لك ذإ ءسديلقإ

 رود ددجتتي نأ زوجيف «كلفلا تالكشت نم لكشتو ةدوع لكل ةيرجتلا ىف نيمجنملا ىوعد

 انيقلأ اذإو ءطق اهلبق اهلثم ري مل لكشلا ةبيرغ تاناويحلا هيف ثدحت راودألا رئاسل نيابم

 دادزا املكو هقمعل ةبسانم لكشلا اذه ةرادتسا نوكت ريدتسم لكش هيف ثدحي ءاملا ىف رجح

 نوكت نأ ملي مل رئادلا هذه مامت لبق رخآ رجح انيقلأ اذإف «ةرئادلا كلت تدادزا هقمع
 ىفو نكاس ىلوألا ىف ءاملا نأل ءىلوألا ةبونلا ىف هتكرحك ةيناشلا ةبوتلا ىف ءاملا ةكرح

 لاكشألا فلتختف ءنكاسلل هليكشت فالخ كرحتملل رجحلا ليكشت نإف .كرحتم ىرخألا

 ًالكش قفاو كرحتملل ًالكشت نأ بهو .قحاللاب قياسلا رثأ جازتمال بابسألا ىواست عم
 ىف هيلع ناك ام لثم ىلع رهاوجلا رئاسو تاجوألاو تياوشا تاموقم نوكي فيكف رخآ

 راودألا هذه فلاخي رود راودألل ىلزألا ريدقتلا ىف نوكي نأ ليحتسي الف «لوألا ليكشتلا

 نوكي نأ ليحتسي الو ءدوهعملا طمتلا فالخ ىلع عادبإلاو دوجولا ماظن نم اطغ ىضنقي

 قباسلا رودلا لثم هقحلي ال اًيقاي همكح نوكي نأ الو ءريظن هل قبسي مل اًعيدب طمنلا كلذ

 هلاوحأ لدبتت تناك نإو ءهسنتج ىف ًارمتسم عادبإلا نم لصاحلا طمنلا ىقبيف .خوسنملا

 اًببس نوكيف .ةيملاعلا بايسألا نم هبيرغلا ليكشتلا كلذ لوصح ىربكلا ةمايقلا داعيم نوكيف
 تقوب ةصوصخم ةماع ةمايق نوكتف حاورألا ةفاك اهمكح معيف «حاورألا عيمجل اًمماج اًيلك

 ةالصلا مهيلع نولسرملا ءايبنألا الو اهتقو ةقرعمل ىتعأ .اهتقرعمل ةيرشبلا ةوقلا عسنت ال
 مقي مل اذإف «مهلوبقو مهلامتحا ردقب فشكي ام مهل فشكي اضيأ ءايبنألا نإف ءمالسلاو

 ال احيرشت هب عرشلا درو اذإ هب قينصتلا بجو هتلاح تسا ىلع ىف سلف الو ىمالك ناهري

 الو هب ناميإلا بجي ايرورض اًحيرصت هب عرشلا حرص دقو .لبوأتلاو لامتحالا هيلإ قرطتي
 ءاهلثم دهعي مل تاناويخلا عاونأ هبيسب ثدحي لكشب رود ثدحي نأ زاج امكو ءهليوأت نكمي

 مهحايشأ ىلإ دوعتو مهّوارجأ عمجتو ىتوملا هيف رشحي نامز ثدحي نأ بجي كلذكف
 درو اذإ لامثو .تاين هيف لصحي نإ هبجعتيو ءاتشلا لصق لمأتي لهاجلا نأ امكف «مهحاورأ

 ةأشنلا نامز نيب كلك ءرانلا هله ىق دعب نيلصفلا ىنامز نيبو كلذ نياع عيبرلا لصف

 ءايحإلاب ناسنإلل لصحت ىتلا ىرحألا ةأشتلا نامزو «لساتتلاب نانإلل لصحت ىتلا ىلوألا

 . ىناثلا ىلع امهدحأ ىماقي ال ديعب ةداعإلاو



 ندبلا ىلإ سمنلا ةداعإ ىف لصف
 الو «ليحتسم ريغ نكمم رمأ ةمايقلا ىف هنع اهتقرافم دعب ندبلا ىلإ سفنلا ةدوع

 بجعت نم رهظأ رمألا لوأ ىف ندبلاب سفنلا قلعت نم بجعتلا لب ءهنم بجعتي نأ ىغبني

 ىلع ناهرب الو .ريخستو لعف ريثأت ندبلا ىف سفنلا ريثأتو ءةقرافملا دعب هيلإ اهدوع

 ايف يل ويكسر ىركاك لومل ىرخأ يدا جدك نذل 33 ةرور عضو اذهب قوم :ةلاععما
 جيردتلاب ًاليلق ًاليلق لصحي ىناسنإلا دادعتسالا كلذ نأ وهو .لوقعلا ءافعض نم بجعت

 دادعتسا لبقيال كلذك نكي مل اذإو .ةقلخلا مامت ىلإ ةقلع نم مث نيكم رارق ىف ةفطن نم
 امأو «دلاوتلا وه امنإ جيردتلاب نكمم وه ام نأ انيب دق انإ .بجعتلا اذه عفدو ريخستلا لوبق

 نوكي دلاوتي ىذلا رأفلا نأ ىرت الأ .ةدحاو ةعفد نكمم هثودح لب جردتلاب نوكي الف دلوتلا

 مل هنإف ةعفد نوكي هنم ىدلوتلا نأو ءدافسو لمح دعبو ىثنألاو ركذلا عامتجابو جيردتلاب

 بابذلا كلذكو ءرأفلا مجح ىلإ بيرق ةوقلاب هضعبو رأف هضعب بارت الو ردم طق دجوي
 اهلاح نع تريغت ةنوفع دجوت ملو ةعفد نوكي تانوفعلا نم فيصلا ىف دلوتي ىذلا
 نم ةيدلوت ةيناثلا ةأشنلاو ءجردتو ةلهم ريغ نم اًبابذ ليحتست نأ ىلإ ةبيرق ةوقلاب تراصو
 بهاو ىلاعت هللا دريف اهروص تعلخناو تقرفت نإو لصألا ىف تناك ىتلا ءازجألا كلت

 دنع تثدح سفن اهلو ءىرخأ ةرم صاخلا جازملا لصحيو اهداوم ىلإ روصلا كلت روصلا
 كلذ لاثم ءامهنيب ىتلا ةقالعلا عم اهيلإ فرصتلاو ريخستلاب دوعتف ًءادتبا جازملا كلذ ثودح

 كلت درت مث «ةريزج ىلإ ةحابسلاب بكارلا لقتناو ءاهؤازجأ تقرفتو تقرغ دق ةنيفس بكار
 فرصتو اهارجأو ةنيفسلا بكار اهيلإ داع دكؤتو دطوتو ىلوألا ةئيهلا ىلإ اهنيعب ءازجألا

 «ىرخأ اًسفن ددجملا جازملاو ءازجألا عيمجو رشحلا اذه قحتسي نإ بجي الو ءءاش امك اهيف
 قحتسي الف ىلوألا ةلاحلا ىلإ جازملا دوعأ امأ ءدل سفن ثودح قحتسي جازملا ثودح نإف

 نظف كلذب ىفت ال ةيضرألا ءازجألا نأ نظ نم نظ امأو «ىلوألا ةلاحلا ىلإ سفنلا دوع الإ

 ىأو «ءضرألا ءازجأب اهيف ىتلا ةيضرألا ءازجألاو ناسنإلا ساق نمف ءامهب رابتعا ال مهوو

 ةيهلإلا بتكلا ىف كلذ ىلإ عجارلا فالتخالا امأو ءدحلا كلذ ةحاسملاب جرختسا سدنهم

 نإو .ةكئالم نوريصي مث ةنس فلأ رشع ةسمخ ميعنلا ىف نوثكمي ةنجلا لهأ نإ :ةاروتلا ىف

 ال ةكئالم نورشحي سانلا نأ :ليجنإلا ىفو .نيطايش نوريصي مث ديزأ وأ اذك رانلا لهأ

 امك نورشحي سانلا نأ : نآرقلا ىفوب 2« نودلاوتي الو نويبرشي الو نوماني الو نومعطي

 لَوُأ مكرطف يذلا لق انديعي د نم نولوقيسف :ىلاعت لاق امك ةرم لوأ ىلاعت هللا مهقلخ
 ينرأ بر ف: اتم نإ نس مدان لسا هنن ميا لاؤسو ١. :ءارسإلا) © ةرم

 هللا هذه يبحي ىّنَأ :هنم ةياكح ُهّلَع هي ريزع لوقو 5٠١[. :ةرقبلا] 4 ئتوملا يبحت فيك



 هلوق وهو فهكلا باحصأ ثكمو .48 :ةرقبلا] 6 هّنعب ل

 4 قح هّللا دعو نأ اوملعيل : ىلاعت هلوق ىلإ 4 مهنيب اولءاستيل مهاتثعب كلذكو ل : ىلاعت

 ميدق ىف ناكو ءاهب ناميإلا بجي ةنكمم ةنئاك ةأشنلا هذه نأ ىلع لئالد .[؟١ 1١9 :ثفهكلا]

 ةلثمألاو نيهاربلاب كلت نوتبئي مالسلا مهيلع ءايبنألاو سانلا فالتخا اهيف رهدلا

 ةسوسحم ىلوألا ةأشنلا نأ الإ ىرخألا نم رثكأ ىلوألا ةأشنلا نم بجعتلاو .ةسوسحملا

 ةلرع امك ةارمأا قرف هتف كرس اناني نآ اهيننول 'انإف د يعسلا ةنيسن ةاتعم دعاك
 ءاضعأ ضصعب ىف ءىشلا كلذ ىفخيف لايس دبز لثم ءىش هئازجأ نم جرخو ضخمملا

 ا ل لا ل

 دهعي مل عضوم نم جرخي مث ؛ةكرحلا هيف لصحي مث ءمحل ماظعلا ىكت مث ءاًماظع
 هينيع حتفي مث «هتدالو ىف اهيلع قشي الو همأ كلهيال ةلاح ىلع هنم ءىش جورحخ

 لفطلا هب ىذتغيو اهيف كلذ لبق نكي مل عئام بارش لثم ءىش مألا ىدث ىف لصحيو

 ىذلا ئشلا اذه امبر لب «تاطابنتساو تاعانص بحاص جيردتلاب لفطلا اذه ريصي نأ ىلإ

 اراهق اًرابج اكلم بيرق نع ريصي هللا قلخ فعضأ ةدالولا دنع وهو ةفطن هلصأ

 ةأشنلا نم بجعتلا نم رفوأو رثكأ كلذ نم بجعتلا نإف ءهيف فرصتيو ملاعلا رثكأ

 هنم هل لصحي هبيس فرعي ملو ناسنإلا هدهاشي مل ءىش لك نأ لصألاو .ىرخألا

 وأ كلذ لبق هدهاشي مل ءىش ةدهاشم دنع ناسننإلل لصحت ةئيه بجعتلاو «بجعتلا

 .كلذ لبق هعمسي ملو هيبس فرعي مل ءىش عامس

 لصف
 امك ءاطغلا فشكتي توملابو ءرومألا قئاقح نع اهل باجهلاك ندبلاب سفنلا قلعت

 هبرقي امم هلامعأ ريثأت هل فشكي اممو .[؟؟ :ق] 6 كءاطغ كنع انفشكف » :ىلاعت هللا لاق
 عنتمب الو .ضعبلا نم ًاريثأت دشأ اهضعب نأو ءراثآلا كلت ريداقم ىهو هدعبيو ىلاعت هللا ىلإ

 ةفاضإلاب لامعألا ريداقم ةدحاو ةظحل ىف قلخلا فرعي اًببس ىرجي نإ ىلاعت هللا ةردق ىف

 ىف هلاثمو ناصقنلا نم ةدايزلا هب زيمتي ام نازيملا دحف «داعيإلاو بيرج يا اهتاربات ىلا

 تاكرحل بالرطسالاو «لاقثألل نابقلا هئمو ءفورعملا نازيملا هنمف «.فلتخم سوسحملا ملاعلا

 «تاوصألا تاكرح ريداقل ضورعلاو طوطخلاو ءريداقملل ةرطسملاو تاقوألاو ؛كلفلا

 ءاهريغ وأ ةلثمألا هذه نم ءاش امب هلثم ساوحلل لجو رع هللا هلثم اذإو ىقيقحلا نازيملاف

 هتروصو ناصقنلا نم ةدايزلا هب فرعي ام وهو كلذ عيمج ىف ةدوجوم هدحو نازيملا ةقيقحف

 نم هردقي امن ملعأ ىلاعت هللاو «ليثمتلا دنع لايخللو «ليكشتلا دنع سحلل ةردقم نوكت

 .بجاو كلذ عيمجب قيدصتلاو تالكيشتلا فونص



 تح  ىلازفلا مامإلا لثاسر ةعومجم بش سس امال حا

 باسحلا ىف لصف
 ةقرفتم لامعأ هلو الإ ناسنإ نم امو اهغليم فيرصتو ريداقملا تاقرفتم عمج باسحلاو

 ترصح اذإف ءاهتاقرفتم داحأ رصحت ال دقو اهتكلذف فرعت ال ةدعبمو ةيرقمو ةراضو ةعفان

 ةدحاو ةظحل ىف فشكي نأ ىلاعت هللا ةردق ىق تاك نإق باح تاك اهغلبم عمجو تاقرفتملا

 نذإف كلذ هتردق ىق نأ مولعمو «نييساحلا عرسأ وهف اهراثآ غليمو مهلامعأ تاقرقتم نيملاعلل

 فيك :ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ لتسو .اًعطق نيبساحلا عرسأ وه
 رئاس عم مهقزري امك :هيقلظ لاقق ؟طلغ الو شيوشت ريغ نم ةظحل ىف قلخلا هللا بساحي

 . طلغ الو شيوشت الب تاناويحلا

 طارصلا ىف لصف
 نم قدأ لب ءهفصو ىف ملظ وهف ءةقدلا ىف ةرعشلا لثم هن ليق امو .قح طارصلا

 ةقدلا ىف ةبسانم ال امك ء.فيسلا ةدحو هتنحو ءرعشلا ةقدو هتقد نيب ةبسانم ال لب ءرعشلا

 ةقد نيبو «سمشلا الو لظلا نم سيل ىذلا سم شلاو لظلا نيب لصافلا ىسدنهلا طخلا نيب

 طارصلا لاثم ىلع هنأل الصأ هل ضرع ال ىذلا ىسدنهلا طخلا ةقد لثم طارصلا ةقدو رعشلا

 نيب دق كلذل «ةداضتملا قالخألا نيب ىقيقحلا طسولا نع ةرابع ميقتسملا طارصلاو «ميقتسملا
 0 :ةحئافلا] ( ميقتسملا طارصلا اتدها 3 :لاق ثيح ةحتافلا ةروس ىف ءاعدلا اذهب هلل

 :ىروشلا] 4 ميقتسم طارص ىلإ يدهتل كنإو © : هيلع هّللا تاولص ىفطصملا قح ىف لاقو

 ,قلخ ىلعَت كنإو» : هنأش ىلاعت لاقو . «قالخألا مِراَكَم مُمَن ل :٠ تْنعب امنإ) هكَع لاقو .[65
 ءنيبللو روهتلا نيب ةعاجشلاو «لخبلاو ريذبتلا نيب ةواحلا كلذ لاثم .[ع :ملقلا] « ميظع

 ةوهشلا نيب ةفعلاو «ةءاندلاو ربكتلا نيب عضاوتلاو ءراتقإلاو فلرسإلا نيب داصتقالاو

 نم سيل طسولاو نامومذم امهو ريصقت فرطو طارفإ فرط اهل قالخألا هتهف ءدومخلاو

 ريَخ» : هلع ىبنلا لاق كلذلو ءفرلط لك نم دعبلا ةياغ ىلع وهغ ريصقتلا نم الو طارفإلا
 لظلا نم ال سمشلاو لظلا نيب لصافلا ىسدنهلا طخلا طسولا كلذ لاثم «اهطاسوأ رومألا
 نع نوكفتم مهو ةكئالملاب ةهباشملا ىف ىمدآلا لامك نأ كلذ ىف قيقحتلاو ءسمشلا نم الو
 ىلاعت هللا هفلكف .ةيلكلاب اهنع كاكفتالا تاسنإلا ناكمإ ىف سيلو ءةداضملا قاصوألا هذه

 ءدراب الو راح ال رتافلا تق طسولا وهو كاكفنالا ةقيقح نكي مل نإو. ءكاكفتالا هبشي اهب

 هنأك ىخلا دصتقملاو «ناستإلا تافص نم ريذيتلاو لخبلاق .دوسأ الو ضيبأ ال ىدوعلاو

 ىلإ هل ليم ال ىذلا نيفرطلا نيب قحلا طسولا وهو ميقتسملا طارصلاف ذيع الو ليخب ال



 هج 77/ تسسلم سس بعسيسب  ىلازقلامامإلالئامرةعومجبم بح

 ءظسولا ىلع توك نيفرطلا هع ةعبلا ةزاغ بلطي ىتناف «رقلا نم قدآ رهو نيناكتزدخا
 الف ةرارحلا نم اهعيطب برهت ىهو اهيف ةلمت تعقو راتلاب ةامحم ديدح ةقلح انضرف ولو

 ال ةطقتلا كلتو «قرحملا طيحملا نم دعيلا ةياَغ وه ىذلا طسولا هنأل زكرملا ىلع الإ تومت

 نم قدأ وهف .هل ضرع الو نيفرطلا نيب طسولا وه ميقتسملا طارصلا ًاذإف ءاهل ضرع

 ردقب راتلا انلاثمأ دوروب مرج الق هيلع فوقولاو ةيرشبلا ةردقلا نع جرم كلذلو ءرعشلا

 :ميرم] 4 اًيضَقُم امتح كبر ىلع ناك اهدراو الإ مكنم نإو» :ىلاعت لاق امك ءهنع هليم

 لك اوليمت الف متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو# :ىلاعت لاقو .

 هلة طوف: ىلع ف ركوتلاو ةبحملا ىف نيتأرملا نيب لذعلا نإف .6 ا

 طارصلا ىلع ىلع ملاعلا اذه ىف ماقتسا نمق ؟ناكمإلا تحت لخدي فيك امهادحإ ىلإ هيف ليم

 اميقتسم يطارص اذه َنأو» : هلَع ىبنلا نع هتقيقح ىلاعت هللا ىكحي ىذلا ميقتسلا

 ملاعلا اذه ىف هنأل ليم ريغ نم اًيوتسم ةرخآلا طارص ىلع رم .[16 :ماعتألا] « هوعبْتا

 اذه .ةماخ ةيعيبط ةداعلا نإف هل اًنيعيبط اًمصو كلذ راصف «ليملا نع ظفحتلا هسفن دوع

 قرَبلاَك طارّصلا ىَلَع نمؤملا رَْي :ثيدحلا ىف ءاجو حرشلا هب درو امك اًعطق قح

 . «فطاخلا

 نانجلا ىف لصف
 اهب قيدصتلا بجي حاكتو برشو لكأ نم نانجلا ىف ةدوجوملا ةسوسحملا تاذللا

 .ىلقعو ىلايخو ىسح مدقت امك ىهو ءاهئناكمإل

 هذه ضعب نأ ىق مالكلا امأو ءانركذ امك ندبلا ىلإ حورلا در دعيف «ءىسحلا امأ

 امم اذهف ءدوضخملا ردسلاو دوضنملا حلطلاو قربتسالاو نبللا لثم اهيف بغري ال امم تاذللا

 0 ل «ةوهشلا ةياغ هنوهتشيو مهنيعأ ىف كلذ مظعي ةعامج هب بطوخ
 لاق امك هيهتشي ءيااع ةنجخا نف دخاو لكلوا + موق نود موقت ضصتخت نسالفو :تراشمو معاظم

 مظعي امبرو 200١ :تلصفا (نوعدت ام اهيف مكلو مكسفنأ يهتشت ام اهيف مُكَلو ط : ىلاعت
 تاذ ىلإ رظنلاك ءايندلا راد ىف ةمظعم ةوهشلا كلت نوكت ال ةوهش ةرخآلا ىف ىلاعت هللا

 .ايندلا نود ةرخآلا ىف اهيف ةقداصلا ةيغرلاو ةوهشلا نإف «ىلاعت هللا

 نع هعاطقنال رقحتسم هنأ الإ مونلا ىف امك هتذلو هناكمإ ىفخي الف «ىلايخلا امأو
 نم روصلاب ناسنإلا ذاذتلا نأل ىسحلاو ىلايخلا نيب قرف كردي مل ةمئاد تناك ولف ءبيرق

 ملو جراخ نم دجو ولق «ءجراخ نم اهدوجو ثيح نم ال سحلاو لايخلا ىف اهعابطنا ثيح
 ةّدللا تمادل جراخلا مدعو سحلا ىف عيطتملا ىقب ولو «ةذل الف عابطنالاب هسح ىف دجوي



 د ىلارفلا مامإلا لئاسر ةعومجمب تسلسل شم مص مارأر د دحأ

 ةليختم ةعرتخملا اهروص نأ الإ «ملاعلا اذه ىف روصلا عارتخا ىلع ةردق ةليختملا ةوقللو

 ةياغ ىف ةليمج ةروص عرتخا ول كلذلف «ةرصابلاو ةوقلا ىف ةعبطنم الو ةسوسحم تسيلو
 «مونلا ىف امك ارصبم ريصي سيل هنأل هتاذل مظعت مل اهتدهاشمو اهروضح مهوتو لامجلا

 ةوَقْلا ىف اهريوصت ىلع ةوق هل امك ةرصابلا ةوَقلا ىف اهريوصت ىلع ةوق هل تناك ولذ

 ىف ايندلا ةرخآلا قرافت الو «جراخلا نم ةدوجوملا روصلا ةلزنم تلزنو هتاالل تمظعل ةليختملا

 رضحي هيهتشي ام لكو «ةرصابلا ةوقلا ريوصت ىلع ةردقلا لامك ثيح نم الإ ىنعملا اذه

 ةوقلا ىف هعابطنا ببسب ىأ هراصبإ ببسب هليختو هليخت ببسب هتوهش نوكتف لاحلا ىف هدنع
 هيلإو ءهاري ثيحب دجوي ىأ لاخلا ىف دجويو الإ هيلإ ليمي ءىش هلابب رطخي الف ةرصابلا
 ةرابع قوسلاو ؛«روصلا هيف عابت اًقوس ةنجلا ىف نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةراشإلا
 ةوقلا عابطناو « ةئيشملا بسحب روصلا عارتخا ىلع ةردقلا عبنم وه ىذلا ىهلإلا فطللا نع

 امك رايتخا ريغ نم لاوزلل ضرعم وه اًعابطنا ال ةئيشملا ماود ىلإ اًباث اعابطنا اهب ةرصابل.

 «سحلا جراخ داجيإلا ىلع ةردقلا نم لمكأو عسوأ ةردّقلا هذهو «ملاعلا اذه ىف رونلا ىف

 هيف قيض ال اًعاستا عستيف اذه امأو «هريغ نع اًبوجحم هب اًقوغشم جراخ نم دوجوملا نأل

 «ةدحاو ةلاح ىف ناكم فلأ ىف صخش فلأ ًالثم ئشلا ةدهاشم ىهتشا اذإ ىتح عنم الو

 ئشلا صخش نع لصاحلا راصبإلا امأو «ةفلتخملا مهنكامأ ىف مهلابب رطخ امك هودهاشل
 عسوأ وه ام ىلع رخآلا رمأ لمحو .دحاو ناكم ىف الإ نوكي ال سحلا جراخ نم دوجوملا

 .داجيإلا ةردق ىف صقن الو ىلوأ اهب قفوأو تاوهشلل متأو

 تاذلل ةلثمأ تاسوسحملا هذه نوكت نأف .«ىلقعلا دوجولا وهو :ثلاثلا هجولا امأو

 تاذللا ةفلتخم ةريثك عاونأ ىلإ مسقنت تايلقعلا نكل .ةسوسحمب تسيل ىتلا ةيلقعلا

 ىف هتنتو اع ئرخأ هذلل الاف نوكي دجاو لكو ايل ةلظنأ تانيسلا نركف .«تايدنكلاك

 هجولاو ىراخلا ءاملاو ةرضخلا مانملا ىف ىأر ول هنإف تايسحلا ىف لاثملا ةبتر ىزاوت تايلقعلا

 تيقاويلاو رهاوجلاب ةنيزملا رراجشألاو «ةرمخلاو لسعلاو نبللاب ةدرطملا راهنألاو نسحلا

 نيلثاملا ناملغلاو ءرهاوجلاب ةعصرملا ررسلاو .ةضفلاو بهذلا نم ةينبملا روصقلاو «ئلآللاو

 لمحي لب ءدحاو عون ىلع هلمحي الو رورسلاب كلذ رسفي ربعملا ناكل ؛ةمدخلل هيدي نيب

 ملعلاو رورس ىلإ هضعب عجري نيعلا ةرقو رورسلا عاونأ نم رخآ عون ىلع دحاو لك
 هضعبو «ءادعألا رهق ىلإ هضعبو ءرمألا ذافنو ةكلملا رورس ىلإ هضعبو «تامولعملا فشكو

 ةفلتخم بتارملا ةفلتخم ىهف رورسلاو ةذللا مسا عيمجلا مش نإو .ءاقدصألا ةدهاشم ىلإ

 نإو .كلذك مهفت نأ ىغبني ةيلقعلا تاذللا كلذكف «ةرخآلا قراقي قاذم ةدحاو لكل قوذلا

 ةنكمم ماسقألا هذه عيمجف هرشب بلق ىلع رطخالو تعمس نذأ الو تأر نيعال ام ناك



 .هدانعتسا ردقب دحاو لك بيصن نوكي نأ زوجيو «دحاول لكلا نيب عمجي نأ زوجيف

 روصلا هذه هل لثمت قئاقحلا فرط هل حتفنت مل ىذلا روصلا ىلع دومجلاو ديلقتلاب فوغشملاف

 فئاطل نم مهل حتفي ةسوسحملا تاذللاو روصلا ملاعل نورغصتسملا نوفراعلاو «ثاذللاو

 لكل اهيف نأ ةنجلا دح ذإ مهتوهشو مهرش ىفشيو مهب قيلي ام ةيلقعلا تاذللاو رورسلا

 ةردقلاو «تاذللاو تايلقعلا فلتخت نأ دعبي مل ثاوهشلا تفلتخا اذإو «هيهتشي ام ءىرما

 ةطساوب تقلأ ةيهلإلا ةمحرلاو ةرصاق ةردقلا بتاجعب ةطاحإلا نع ةيرشبلا ةوقلاو ةعساو

 امب رارقإلاو هومهف امب قيدصتلا بجيف .مهماهفأ هتلمتحا نيذلا ردقلا قلخلا ةفاك ىلإ ةوبنلا

 ىف كلذ كردي امنإو ىرشبلا مهفلاب كردت الو ىهلإلا مركلاب قلق ومآ ىف مهنا وعم ءارو
 .ردتقم كيلم دنع قدص دعقم

 لصف
 ةرايزلا هنم دوصقملا نإف ءمالسلاو ةالصلا مهيلع ةمئالاو ءايبنألا ةدهاشمل برقتلا امأ

 ةالصلا مهيلع 0 ءايبنألا جاوزأ نم جئاوحلا ءاضقو ةرفغملا لاؤس نم دادمتسالاو

 00 دادمتسالا : نيتهج نم لصحي اذهو .ةعافشلا دادمإلا اذه نع ةرابعلاو «مالسلاو

 امأ .نينكرلا 0 رثأ دهاشملا ةرايزلو ءرخآلا بناجلا نم دادمإلاو بناجلا

 ىتح رطاخلا ىلع روزملاو عيفشلا ركذ ءاليتساب ةجاحلا بحاص ةمه فارصناب وهف دادمتسالا

 ةلاحلا هذهو هلابب هروطخو هركذ ىلع هتيلكب لبقيو «كلذ ىف ةقرغتسم هتمه ةيلك ريصت
 نمو ءهنم دمتسي امب ةبيطلا حورلا كلت هدمت ىتح روزملا وأ «عيفشلا كلذ حورل هنم ببس

 كلذ لابيقإب سحي ناسنإلا كلذ نإف ءايندلا راد ىف ناسنإ ىلع هتيلكو هتمهب ايندلا ىف لبقأ

 كلذل أيهم وهو هيبنتلاب ىلوأ وهف ملاعلا اذه ىف نكي مل نمف «كلذب هربخيو هيلع لبقملا
 امك .نكمت ملاعلا لاوحأ ضعب ىلإ ملاعلا لاوحأ نع جراخ وه نم عالطا نإف .هيبنتلا

 توملا ونص مونلا نإف «بقاعم وأ باثم وهأ ةرخآلا ىف وه نم لاوحأ ىلع مانملا ىف علطي

 ءاهل ةظقيلا ةلاح ىف نيدعتسم نكن مل لاوحأ ةفرعمل نيدعتسم انرص مونلا ببسبف ءهوخأو
 ىلوأ ملاعلا اذه ىلع عالطالاب ناك( فيقع اًنوم تامو ةرخآلا رادلا ىلإ لصو نم كلذكتن

 كلس ىف ةجردنم نكت مل تاقوألا عيمج ىف ملاعلا اذه لاوحأ ةيلك امأف «ىرحأو

 داحآلو ايؤرلا دنع انمانم ىف انتفرعم ىف ةرضاح نيضاملا لاوحأ نكت مل امك «مهتفرعم

 حورلا كلت بحاص ءاليتسا ىهو ةجاحلا بحاص ةمه اهنم تاصصخمو تانيعم فراعملا

 هركذ روضح ىف ىحلا ةروص روص ةدهاشم رثؤت امكو ؛ةجاحلا بحاص ىلع ةزيزعلا
 باجح ىه ىتلا هتبرت ةدهاشمو تيملا كلذ ةدهاشم رثؤت كلذكف ءلابلاب هسفن ةروطخو



 حح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسبس٠سسلل سس سعل م. دس

 نوفل لاعب ىف مراتك ينزل ةليقو هلاك كغ دنع شلل اخرا فزلذ تا نزف دنلاك
 ةبيغ هدنع تيملا كلذ سفن ىف رضحي نأ ىلع رداق هنأ نظ نمو ءهدهشمو هبلاق ةدهاشمو

 سيل انيِب ارثأ ةدهاشملل نإف ءاطخ نظ كلذف ءهدهشم ةدهاشم دنع رضحي امك ةدهشم

 ولخت الو اًئازج اًضيأ ةناعتسالا هذه نكت مل تيملا كلذي ةبيغلا ىف ناعتسا نمو هلثم ةبيغلل

 .«ارثشع هيلع تْيَلَص ةرم ىلع يَلِص نمد :مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاق امك ام رثأ ن
 هلاتحس علاق . «ىتعافش هَل تَّلَح ىرْبَق َراَ نمو» . ظ يتاح ل تلح قولا تعا ل
 ةعضب وه ىذلا هدلوب برقتلاو ةعافشلل ةيضاقتم ةمات ةليسو هل صاوخلا صحأ وه ىذلا

 هلعبو هطوسو هاضعو ةتدليو هلجسمو هدهشمب برقتلاو «لسانتو دلاوت دعب ولو «هنم

 برقلل بجوم برقت هيلإ ةبسانم اهنم هل ام لكب برقتلاو هتريسو هتداعب برقتلاو هتداضعو
 راد ىف مهنوك ىفو ايندلا راد ىف مهنوك ىف ءايبنألا دتع قرف ال هنإف .هتعافشل ضتقم هيلإ

 فرعي ةلآ ىبقعلا ىفو ةرهاظلا ساوحلا ايندلا ىف ةقرعملا ةلآ نإف «ةقرعملا قيرط ىف ال ةرخآلا

 برقتلا ىف رخألا لاوحألا امأو ءحيرصتلا ليبس ىلع امإو ءلاثم ةوسك ىف امإ بيغلا اهب

 ةهج نم مامتهالاو دادمإلا بايلا اذه ىف مظعألا نكرلاو ءريغتت الف ةعافشلاو برقلاو

 وأ هيَ هللا لوسر رعش عضو ول هنإف ءددملا كلّذب ةليسولا بحاص رعشي مل نإو ءدمملا

 نم ةريخذلا كلت تاكريب بنذملا كلذ اجت بتذم وأ صاع ريق ىلع هطوس وأ هتداضع

 اهتاكسو ةدلبلا كلتو اهلهأو رادلا كلت بيصي ال ةدلب وأ ناسنإ راد ىف ناك نإو «باذعلا

 وهو َهلَع ىبنلا مامتها نإف «ةدلبلا نكاسو رادلا بحاص اهب رعشي مل نإو ء«ءالب اهتاكرب

 نم ةضوفم تابوقعلاو ضارمأللاو هراكملا عقدو «بوسنم هيب وه ام ىلإ فورصم ىبقعلا ىف

 هللا تاولض:ىنلا نضرح ام قاعشإ ىلع ضتيرح كلم لكو. قلما نلإ ناس هللا ةيخ

 دعب ةسدقملا هحورب ةكئالملا برقت نإف «هتايح لاح ىف ناك امك ءهريغ نع هيلإ هتمهب هيلع
 .هتايح لاح ىف هب هبرقت نم ديزأ هتوم

 بازيم رجي ىتح هقنع ىلع اًناسنإ عفر ىطمرقلا ىرجهلا رهاط ايأ نأ ىكح دق
 رادج ىف اوبقن نييرصملا نم ةعامج نأو ءاّئيم وه رخو هقتاع ىلع ناسنإلا تامف «ةبعكلا

 عمسف «ليللا فصت ىف كلذ ناك رصم ىلإ هلقتو هصخش جارخإ اودصقو هك ىبنلا ةضور

 جارسلا اودقوأف مكيبن اوظفحا «نيملسملا رشاعم مكيبن اوظفحا ءاوهلا نم اًنوص ةنيدملا لهأ

 نم ةعامج هلوحو رادجلا ىف ٍبقنلا كلذ اوأرو .لعاشملاو عومشلاو جرسلا اودقوأ لب

 . ىتوم نييرصملا
 هبحاص نع ىلاعت هللا عفر :لاقو ناسنإ ربق ىف اًبطر اًنصغ سرغ َهلِكَع هنأ لقنو

 اًناطلس عاطأ نم لكو ُهلَع هيدي تاكرب نم كلذو ءاّبطر نصغلا اذه ماد ام باذعلا



 حا 381 تحسس سس سس ىلازفلا مامإلا لئاسرةعومجبم ح

 مظعي هنإف هل طوس وأ ناطلسلا كلذ ةبعج نم اًمهس اهيف ىأرو هدلب لخد اذإف ءهمظعو
 ربق وأ ةدلب وأ راد ىف هرئاخذ اوأر اذإف «ىبنلا نومظعي مالسلا مهيلع ةكتالملاف .ةدلبلا كلت

 مهروبق ىلع عضوت نأ ىتوملا عفني ببسلا كلذلو ؛باذعلا هيلع اوففخو هبحاص اومظع

 عضوتو سيطارق ىلع نآرقلا بتكيو ءمهروبق سوءر ىلع نآرقلا ىلتيو .فحاصلما
 لك ىوسي نأ ديري نم لاح بسح ىلع تابسانملا عاونأ هذهف ؛ىتوملا ىديأ ىف سيطارقلا
 انما كلفنكلا هروصتي اهءارو نأ كلذ نا لامالا ور هل رفصم ةجهك راع عورشمو: عوتمبت

 ىلاعت هللا نيب طئاسو مه نيذلا ءايبنألاو ىلاعت هللا الإ اهقئاقح ملعي الو اهب عرشلا درو

 ةلوهسل دادعإلا ةبسانم ىلع عوضوملا لكشلا ىف اوركفتو قاذحلا عمتجا نإو «هدابع نيبو
 درو ام قئاقح فرعي نأ ناسنإلا عمطي فيكف .ةيصاخلا كلت اوفرع ام قلطلا ةلاح ةدالولا

 فيعض لقعلاو «كلذ ريغو ديعولاو دعولاو رابخألاو ىهاونلاو رماوألا نم عرشلا هب

 هللا بيط ىخأ اي تررق دق .صاوخلاو «بئاجعلا كلت ىلإ ةفاضإلاب رصتخم هفرصتو

 كعم نمو كيصوأو ؛هيلإ ىتناطف تهتنا ام قفو ىلع هيلإ حيولتلا نكمي ام ضعب كشيع

 نم هللاب ذوعنو ءاهيف فقوتلا نود اهح يح صتب عرشلا درو ىتلا ءايشآلا هذهب ناميإلاب
 هب نونضملا همسا رخآ اًنونضم اقلاع ىلاعت هللا ىنقفو نأ دعب نم كيلإ ىدهأسو .فقوتلا

 عضاوم ةدع ىف اهتررق لئاسم اذه ىف نإف فنصملا اذه نم ىلوأو قحأ هلهأ ريغ ىلع

 ريرقت ىلع ىتميزع ناك دقف دوجوملا نونضملا امأ .فنصملا كلذ ىف الإ اهررقأ مل لئاسمو

 ءايشأ ريرقت ىلع نإف ؛مولعلا ءايحإ ىف الإ مهللا «ىبتك نم ءىش ىف اهررقأ مل هيف ءايشأ
 هيلإو انبسح وهو ىداهلا نيعملا هللاو اهلهأ الإ اهفرعي ال زومر ىلإ تاراشإو تاحيولت هيف
 . ريصملاو عجرملا

 مير إب
 هل .اورخألا لئاسملا ىف هيل ارغلا ةيوجألا

 ريغصلا نونضملا
 ةودق ةمألا ىدتقم نيدلا نيز مالسإلا ةجح ديسلا دهازلا لجألا مامإلا خيشلا لئس

 نع هحيرض رونو هحور هللا سدق ىلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم دماح وبأ نيقيرقلا

 خفنلا امو ةيوستلا ام . [ا“ :ص) 4 يحور نم هيف تْحَفَتو هتيوس اذإَف ل : ىلاعت هلوق ىنعم

 ؟حورلا امو

 ةفطنلاو . هَ مدآ قح ىف نيطلا وهو «حورلل لباقلا لحملا ىف لعف ةيوستلا :لاقف

 بارتلاك ضحم سباي رانلا لبقي ال امك هنإف «جازملا ليدعتو ةيفصتلاب هدالوأ قح ىف



 تح ىلازفلا مامإلالئاسر ةعومجم تسسلم م11 تح

 لق و وا ل املا اال ءءالاك ضحم بطر الو رجحلاو

 نم فيثكلا نيطلا بيكرت دعب دب ال لب «رانلا هيف لعتشت الو بكرم نيطلا نإف «بكرم
 نيطلا كلذكو ءهيف لعتشتو رانلا هيف تبثف «اًفيطل اًنابت ريصي ىتح ةقلخلا راوطأ ئف ددرت

 اي نيضيست نموالا هلكاف + امان دعي ةعيتامعم ناو ىف ليك ليد يلد هللا : هديب نأ عي
 ةفطن ريصيف ؛لادتعالا ىلإ برقأ وه ىذلا مدلا ةوفص ناويح لك ىف ةبكرملا ةوقلا عزتنتف

 هترارحب محرلا اهجضني مث «ًالادتعا كلذ دنع دادزتف ةأرملا ىنم اهب جزتميو محرلا اهلبقيف

 حورلا لوبقل دعتستف ةياغلا ىلإ ءازجألا ةبسن ءاوتساو .ءافصلا ىف ىهتنت ىتح اًبسانت دادزتف

 مامت دنع ةفطنلاف ءاهكاسمإو رانلا لوبقل نهدلا برش دنع دعتست ىتلا ةليتفلاك ءاهكاسمإو

 دوج نم اهيلإ ضيفتف ءاهيف فرصتيو اهربدي اًحور اهدادعتساب قحتست ءافصلاو ءاوتسالا

 هلوبق ردق ىلع هلبقي ام دعتسم لكلو ؛هقحتسي ام قحتسم لكل بهاولا قحلا داوجلا

 ىف ةفطنلا لصأل ةددرملا لاعفألا هذه نع ةرابع ةيوستلاف ءلخب الو عنم ريغ نم هلامتحاو

 .لادتعالاو ءاوتسالا ةفص ىلإ اهب ةكلاسلا راوطألا

 لصف

 ؟خفنلا ام لئسو
 امأ ةجيتنو ةروص خفتللو ةفطنلا ةليتف ىف حورلا رون لعشأ امع ةرابع خفنلا :لاقف

 لباقلا بطحلا لعتشي ىتح هيف خوفنملا فوج ىلإ خفانلا فوج نم ءاوهلا جارخإف «هتروص
 لاحم ىلاعت هللا قح ىف ببس وه ىذلا خفنلا ةروصو «لاعتشالا ببس خفتنلاف ءرانلل
 لدي لع هع نيحلا يضم ذلا ليعفلا نع سلا نك ةقو لاحت ريغ فكللو
 :ىلاعت هلوقك هنم راعتسملا لعفلا ةروص ىلع هل راعتسملا لعفلا نكي مل نإو ءزاجملا
 ةرابع بضغلاو .. :فارعالا] 4 مهنم اتمقتناف ١) .[14 :ةلداجملا) 6 مهيلع هّللا بضع ا

 ةجيتن نع ربعق هماليإو هيلع بوضغملل كالهلا هتجيتنو هب ىذأتي نابضغلا ىف ريغت عون نع
 خفتلاب خفنلا ةجيتت جتي امع ربع كلذكو ءماقتنالاب ماقتنالا ةجيتن نعو .بضغلاب هبضغلا

 . خفتلا ةروص ىلع نكي مل نإو
 ةفطتلا ةليتق ىف حورلا روت هب لعتشا ىتلا ببسلا امذ :هل ليقف
 ىهلإلا دوخلاق لعافلا ةقص امأ .لباقلا لحملا ىق ةفصو لعاقلا ىف ةعص وه :لاق

 ءاهدجوآ ةقيقح لك ىلع هتاذب ضايف وهف دوجولا لوبق هلام ىلع دوجولل عوبتي وه ىذلا

 دنع ةراتحسالل لباق للك ىلع سمشلا رون ناضيف اهلاثمو ةردقلاب ةفصلا كلت نع ربعيو
 امأو هل نوت ال ىلا ءاوهلا نود تانولملا ىهو ةراتتسالل لياقلاق ءامهنيب باجحلا عاقترا



 حا 177 حب سس سس سس  ىلازقلامامإلالئاسةعومجبمب بح

 ءديدحلا ةلاقص هلاثمو .هتيوس :لاق امك ؛«ةيوستلاب لصاحلا لادتعالاو ءاوتسالاف لباقلا ةفص
 ةروصلا اهتاحولف ةيذاحم تناك نإو ةروصلا لبقت ال اههجو أدصلا رتس ىتلا ةآرملا نإد

 روصلا ىذ نم ةيذاحملا ةروصلا اهيف تثدح لاقصلا لصح املكف اهليقصتب ليقثلا لعتشاو

 ريغ نم حورلا قلاخخ نم حورلا اهيف ثدح ةفطنلا ىف ءاوتسالا لصح اذإ كلذكف «ةيذاحلا

 ال نآلا ءاوتسالا لوصحب لحملا ريغتل هلبق ال نالا حورلا ثدح امنإ لج .قلاخلا ىف ريغت

 ىف ثدح ريغ نم مهولا مكح ىف ةآرملا ىلع ةروصلا ىد نم تضاف روصلا نأ امك «هلبق

 ؛ةآرملا ىف عبطت نآل انهم تبا ةوعملا نآلال نيف نم لمعي ال ناك نكرم ةةراونملا

 .روصلل ةلباق ةيلقص نكت مل ةآرملا نأل نكل

 ؟ضيفلا امف :هل ليقف

 ديلا ىلع ءانإلا نم ءاملا ناضيف نم مهفت ام انه ضيفلا نم مهفت نأ ىغبني ال :لاق

 همهفت ام هنم مهفا لب ءديلاب هلاصتاو ءانإلا نع ءاملا نم ءزج لاصفنا نع ةرابع كلذ نإف

 هنأ اونظف ءاّضيأ سمشلا رون ىف موق طلغ دقلو .طئامحلا ىلع سمشلا رون ناضيف نم

 سمشلا رون لب ءأطخ وهو هيلع طسيتيو طئاخلاب لصتيو سمشلا مرج نم عاعش لصفني
 روصلا ناضيفك نولتملا طئاحلا ىف هنم فعضأ ناك نإو ةيرونلا ىف هبساني ءىش ثودحل ببس

 ةأرملاب هلاصتاو ناسنإلا ةروص نم ءزج لاصفنا ىنعمب سيل هنإف ءةروصلا ىذ نم ةآرملا ىلع

 سيلو ةلباقملا ةآرملا ىف اهلثامت ةروص ثودحل بيس ًالثم ناسنإلا ةروص نأ ىنعم ىلع لب

 دوجولا رون ثودحل ببس ىهلإلا دوجولا كلذكو ةدرجملا ةيببسلا الإ لاصفناو لاصتا امهيف

 .ضيفلاب هنع ربعيف دوجو ةلباق ةيهام لك ىف

 لصف
 ندبلا ىف لاح وه لهو «هتقيقح امو حورلا امف «خفتلاو ةيوستلا تركذ دق :هل ليق '

 ناك نإف ؟هسفنب مئاق ءرهوج وه مأ ءرهوجلا ىف ضرعلا لولح' وأ «ءانإلا ىف ءاملا لولتح

 وأ بلقلا وهأ هناكم امف اًرييحتم ناك نإو ؟زيحتم ريغ مأ وه زيحتمف هسفنب اًمئاق ارهوج

 ؟زيحتم ريغ ارهوج نوكي فيكف زيحتم نكي مل نإو ؟رخآ عضوم وأ غامدلا

 سيل نمل هفشك ىف ُهّنَِع هللا لوسرل نذؤي مل ىذلا حورلا رس نع لاؤس اذه :لاقف

 ىف ءاملا لولح ندبلا لحي مسجب سيل حورلا نأ ملعاو عمساف هلهأ نم تنك نإف ءهل ًالهأ

 لب «ملاعلا ىف ملعلاو ءدوسألا ىف داوسلا لولح غامدلاو بلقلا لحي ضرع وه الو ؛ءانإ

 مولعلاو مولع هذهو .تالوقعملا كرديو هقلاخو هسفن فرعي هنأل ضرعب سيلو رهوج ره

 فالخ اذهو .«ضرعلاب ضرعلا مايق ناكل ءهب مئاق ملعلاو اًعوضوم ناك ولو ضراعأ



 حت ىسلازغلا مامإلا لئاسر ةعومجم ب لل لللبلبلللللللللللللللللبلبلسسسيبص مؤ دسح

 «نيرياغتم نيمكح ديفي حورلاو هب ماق امف اًدحاو الإ ديفي ال دحاولا ضرعلا نألو لوقعملا

 فصتي ال ضرعلاو ضرعب سيل حورلا نأ ىلع لدف ءهسفن فرعي هقلاخ فرعي ام نيح هنإف

 مسقنا ول هنأل ءمسقني ال حورلاو ةمسقلل لباق مسجلا نأل ءمسج وه الو تافصلا هذهب

 هتيعب دحاولا ْئشلا كلذب لهج هنم رخآلا ءزجلابو دحاولا ئشلاب ملع هنم ءزجب موقي نأ زاجل

 داوسلاف الإو دحاو لحم ىف هنأل صقانتيف هب ًالهاج ئشلاب اًلاع ةدحاو "ةلاح ىف نوكيف

 لاحم دحاو صخش ىف دحاو ئشب لهجلاو ملعلاو ءضقانتم نيعلا نم نيأزج ىف ضايبلاو
 ءىش ىأ أزجتي ال ءزج ءالقعلا قافتاب وهو دحاو هنأ ىلع لذف «ءلاحم ريغ نيصخش ىفو

 نأ الإ ءزج الف .انه لك الو لكلا ىلإ ةفاضإ ءزجلا نأل ءهب قئال ءزج ظفل ذإ مسقني ال

 ىتلا ءازجألا عيمج تذحعأ اذإ كنإف «ةرشعلا نم ءزج دحاولا هلوقب لئاقلا ديري ام هب داري

 عيمج تذخأ اذإ كلذكو اهتلمج نم دحاولا ناك ةرشع اهنوك ىف ةرشعلا ماوق اهب

 اذإف ءاهتلمج نم ادحاو حورلا ناك اًناسنإ هنوك ىف ناسنإلا ماوق هب ام عيمج وأ تادوجوملا

 نوكي نأ لطابو ءزيحتم ريغ وأ اًريحتم نوكي نأ امإ ولخي الف مسقني ال ءىش هنأ تمهف

 ةيسدنه ةلدأب اًمسقنم نوكي نأ لطاب أزجتي ال ىذلا ءزجلا ء«مسقنم زيحتم لك ذإ اًريحتم

 طسولا نم ىقلي نيفرطلا نم دحاو لك ناكل نيرهوج نيب رهوج ضرف ول هنأ اهبرقأ ةيلقعو
 رخآلا هجولابو ملع فرطلا اذه هاقلي ىذلا هجولاب موقي نأ زوجيف ءرخآلا ىقلي ام ريغ
 حطسم طيسب ضرف ولو ال فيكو ءدحاو ئشب ةدحاو ةلاح ىف ًالهاج اًملاع نوكيف «ءلهج

 نإف ؛هارن ال ىذلا رخآلا هجولا ريغ هارثو انيذاحي ىذلا هجولا ناكل أزجتت ال ءازجأ نم

 هيهجو دحأ تذاح اذإ سمشلا تناكلو «ةدحاو ةلاح ىف ىئرم ريغو ايئرم نوكي ال دحاولا

 مئاق هنأ تبث أزجتي ال هنأو مسقني ال هنأ تبث اذإف ءرخآلا هجولا نود هجولا كلذ اهب رانتسا

 لصف

 ححصم نأل ءلصتم الو لصفنم وه الو جراخ وه الو لخاد وه ال : «هتناض لاق

 نأ امك «نيدضلا نع كفناف هنع ايفتنا دق زيحتلاو ةيمسحجلا لاصفنالاو لاصتالاب فاصتالا

 .نادضلا ىفتنا تفتنا اذإف «ةايحلا لهجلاو ملعلا ححصم نأل لهاج وه الو ملاع وه ال دامجلا

 ؟ةهج ىف وه له :هل ليقف
 «تاهجلاب صاصتخالاو ماسجألاب لاصتالاو لاحملا ىف لولحلا نع هرم وه :هل لاقف



 14 اودع ىف وش رفاألاو يعم نسل جورلاو اهتماوتاو ماجبجتكلا اقبل تللك كالا
 .ضراوعلا هذه نع سدقم

 :ىلاعت هلوقب حورلا ةقيقح فشكو رسلا اذه ءاشفإ نع ُهّتيَع لوسرلا عنم مل :هل ليقف

 .[88 :ءارسإلا] 4 يبر رمأ نم حورلا لق »

 ىلع بلغ نم امأ .صاوخو ماوع نامسق سانلا نأل هملتمت ال ماهفألا نأل :لاقف

 حورلا قح ىف هقدصي فيكف ىلاعت هللا تافص ىف هقدصي الو هلبقي ال اذهف ةيماعلا هعبط

 هلإلا اولعجو كلذ هيلع بلغأ ةيماعلا تناك نمو ةيلبنحلاو ةيماركلا تركنأ اذهلو ؛ةينانإل

 ةيمسجلا ىفن ًاليلق ةيماعلا نع ىقرت نمو ء.هيلإ اراشم امسج الإ اًدوجوم اوقلعي مل ذإ اًمسج
 ةيرعشألا ةيماعلا هذه نع ىقرت دقو ةهجلا تبثأف ةيمسجلا ضراوع ىفني نأ قاطأ امو
 .ةهج ىف ال اًدوجوم اوتبثأف «ةلزتعملاو

 ؟ءالؤه عم رسلا اذه فشك زوجي ال ملو :هل ليقف

 مهضعبل اذه تركذ اذإف «ىلاعت هللا ريغل تافصلا هذه نوكت نأ اولاحأ مهنأل :لاقف

 ةيهلإلا ىعدت كنأكف ءصوصخلا ىلع هلإلا ةفص وه امب كسفن فصت كنإ اولاقو كورفك

 ؟اًضيأ ىلاعت هللا ريغلو هلل ةفصلا هذه نوكت نأ اولاحأ ملف :هل ليقف

 دحاو ناكم ىف نانثا عمتجي نأ ناكملا تاوذ ىف ليحتسي امك اولاق مهنأل :لاقف

 ناكم ىف نيمسج عامتجا لاحتسا امنإ هنأل ,ناكم ىف ال نانثا عمتجي نأ اًضيأ ليحتسي

 امهنم دحاو لك نانثا دجو ول كلذكف ءرخآلا نع امهدحأ زيمتي مل اعمتجا ول هنأل ءدحاو

 ىف ناداوس عمتجي ال :اولاق ًاضيأ اذهلو ؟نافرعلاو زييمتلا لصحي.مبف .ناكم ىف سيل

 .ناداضتي نالثملا ليق ىتح دحاو لحم

 ؟هباوج امف ىوق لاكشإ اذه :ليقف

 زيمتلا لصحي لب ناكملاب لصحي ال زييمتلا نأ اونظ ثيح اوئطخأ مهنأ هباوج :لاق

 دحاو رهوج ىف نيداوسك نامزلاب ىناثلاو «نيناكم ىف نيمسجك ناكملاب اهذحأ :رومأ ةثالثب

 معطلاو نوللا لثم دحاو لحم ىف ةفلتخملا ضارعألاك ةقيقحلاو دحلاب ثلاثلاو «نينامز ىف

 ناعم هذه نكلو ءدحاو نامزلاو دحاو لحملا نإف ءدحاو مسج ىف ةيوطرلاو ةدوربلاو

 زيمتيو نامزو ناكمب ال هتاذب معطلا نع نوللا زيمتيف ءاهقئاقحو اهدودحب تاوذلا ةفلتخم

 ةفلتخم ضارعأ روصت اذإف ءاّدحاو اًنيش عيمجلا ناك نإو هتاذب ةدارإلاو ةردقلا نع ملعلا

 .ىلوأ ناكم ريغ ىف اهتاوذب قئاقحلا ةقلتخم ءايشأ روصتي نآبف قئاقحلا



 ت- ىلازفلامامإلا لثاسر ةعومجم تبسسس٠»ص ا ىوردججصح

 لصف
 هيبشت اذه نأ وهو ةقرفتلا بلاط نم رهظأ هومتركذ ام ةلاحإ ىلع رخخآ ليلد انه :ليقف“

 .حورلا قح ىف ىلاعت هللا فصو صخأل تابثإو

 ىلاعت هنإو ملكتم ريصب عيمس رداق ملاع ىح ناسنإلا انلوق نإف .,تاهيه :لاقف
 ةهجلاو ناكملا نع ةءاربلا كلذكف ءفصولا صخأ كلذ سيل هنأل هيبشت هيف سيل كلذك

 مئاق هاوس ام لكو «هتاذب مئاق وه ىأ مويق هنأ هفصو صخأ لب ءهلإلا فصو صخأ سيل

 نم ءايشألل سيل لب «هتاذب ال هب دوجوم هاوس ام لكف هريغب ال هتاذب دوجوم هنأو «هب
 ىتاذ ىلاعت هلل دوجولاو «ةيراعلا ليبس ىلع اهريغ نم دوجولا اهل امنإو ؛مدعلا الإ اهتاوذ

 .ىلاعت هلل الإ تسيل ةيمويقلا ىنعأ ةقيقحلا هذه ءراعتسمب سيل
 هنأو حورلا ىف ةبسنلا ىنعم ركذت ملو حورلاو خفنلاو ةيوستلا ىنعم تركذ :هل ليقف

 كلذك اًضيأ ءايشألا عيمجف هب هدوجو نأل ناك نإف .هسفن ىلإ هبسن ملو ىحور نم لاق مل

 اذإف :لاق مث.( : ص] 4 نيط نم ارْشَب قلاخ ينإ ٠) :لاقف «نيطلا ىلإ رشبلا بسن دقو

 ضاف ىلاعت هللا نم ءزج هنأ هانعم ناك نإو الك :ص] « يحور نم هيف تْحَفَنَو هتيوم

 تاذل ةئزجت هذهف ىلام نم هيلع تضفأ :لوقيف «لئاسلا ىلع لاملا ضيفي امك بلقلا ىلع
 .هنم ءزج لاصفنا ىنعمب تسيل هتضافإ نأ متركذو اذه متلطبأ دقو هللا

 نوكيف «ىرون نم ضرألا ىلع تضفأ :تلاقو تقطن ول سمشلا لوقك اذه :لاقف

 نإو «هوجولا نم هجوب سمشلا رون سنج نم لصاحلا رونلا نأ ةبسنلا ىنعم نوكيو اًقدص

 ةهجلا نع هزنم حورلا نأ تفرع دقو «سمشلا رون ىلإ ةفاضإلاب فعضلا ةياغ ىف ناك

 كلذلف ةبسانمو ةاهاضم هذهو ءاهيلع عالطالاو ءايشألا عيمجب ملعلا هتوق ىفو ناكملاو

 .ًالصأ تاينامسجلل تسيل ةاهاضملا هذهو ةفاضإلاب صخ

 ىنعم امو .[86 :ءارسإلا] 4 يبر رمُأ نم حورلا لق » :ىلاعت هلوق ىنعم ام :هل ليقف

 ؟قحلا ملاعو رمألا ملاع

 نم هنإ لاقي اهضراوعو ماسجألا ملاع وهو ريدقتو ةحاسم هيلع عقي ام لك :لاقف

 ىأ ئشلا قلخ :لاقي «ءثادحإلاو داجيإلا ىنعمب ال ريدقتلا ىنعمب انه قلخلاو .قلخلا ملاع

 :رعاشلا لاق هردق

 غبو تقلخاسم ىر فت تنألو

 ئرتتفباأل مل قليغب موصحخفلا ف

 كلذو ىنابر رمأ هنإ :لاقيف ءريدقت الو هل ةيمك ال امو ميدألا عطقت مث ردقت ىأ



 دع 780 تحسس سس سس سس ىلازفلا مامإلا لئاسرةعومجبم حد

 هنإ لاقي  ةكئالملا حاورأو رشبلا حاورأ نم سنجلا اذه نم وه ام لكو اهانركذ ىتلا ةاهاضملل

 ناكملاو ةهجلاو لايخلاو سحلا نع ةجراخلا تادوجوملا نع ةرابع رمألا ملاعف ءرمألا ملاع نم

 .هنع ةيمكلا ءافتنال ريدقتلاو ةحاسملا تحت لخدي ال ام وهو. ءزيحتلاو

 ؟ميدق وهف كلذك ناك نإو اًقولخم سيل حورلا نأ مهوتتأ :هل ليقف

 هنإ ىنعمب قولخم ريغ حورلا نإ :لوقت لب ءلهج وهو ةعامج اذه مهوت دق :لاقف
 هنأ ىنعمب هنكل ءقولخم هنأ لوقنو زيحتي الو مسقني ال هنإف ءةحاسم الو ةيمكب ردقم ريغ

 ةيرشبلا حورلا نأ قحلا نكلو «ةريثك هتامدقمو ليوط هثودح ناهربو .ميدقب سيلو ثداح

 تناك نإو «ةلاقصلا ثودحبي ةآرملا ىف روصلا تثدح امك لوبقلل ةفطنلا دادعتسا دنع تثدحح

 لبق ةدوجوم حاورألا تناك نإ هنأ ناهربلا اذه داجيإو ةلاقصلا ىلع دوجولا ةقباس روصلا

 لاحتسا امنإو ءاهدوجو لطابف اهترثكو اهتدحو لطابو دحاو وأ ةريثك امإ تناكل نادبألا

 ولو ءورمع هلهجي نأ زوجي ديز هملعي ام نأب ةرورض انملعل نادبألاب قلعتلا دعب اهتدحو

 ديز ىف ليحتسي امك .هيف نيداضتملا عامتجا لاحتسال اًدحاو امهنم لقاعلا رهوجلا ناك

 مسقني الو ىنثي ال نأ لاحم دحاولا نأل اهترثك لاحمو حورلا لقاعلا رهوجلاب ىنعنو ءهدحو

 سيل ام امأ .ضعبتيف ضعب وذو رادقم وذ هنإف مسقني مسجل اف ءماسجألاك رادقم اذ ناك اذإ

 نأ امإ اهنأل لاحمف ندبلاب قلعتلا لبق اهترثك ريدقت امأو مسقني فيكف رادقم الو ضعب هل
 لاحم نيلثملا دوجو نأل لثامتلا لاحتسا امنإو .لاحم كلذ لكو «ةفلتخم وأ ةلثئامتم نوكت

 نينثالا نأل دحاو ناكم ىف نيمسجو «لحم ىف نيداوس دوجو ليحتسي اذهلو .لصألا ىف

 اذإ لحملا ىف كلذ قرافي اذه نأل زئاج نيلحم ىف ناداوسو انه ةرياغم الو ةرياغم ىعدتسي

 فصو اذهل ذإ نينامز ىف دحاو لحم زوجي كلذكو ءرخآلا هب صتخي ال لحمب صتخا

 ةفاضإلاب لب ءاّقلطم نالثم دوجولا ىف سيلف «صاخلا نامزلا اذهب نارتقالا وهو رخآلل سيل

 ىف نالثم بارغلاو ربحلا داوسو «ةيمسجلاو ةيناسنإلا ىف نالثم امه ورمعو ديز :انلوقك
 ءاملا رياغتك ةيهاملاو عونلا فالتخاب امهدحأ :ناعون رياغتلا نأل امهرياغت لاحمو «ةيداوسلا

 راحلا ءاملا رياغتك ةيهاملا ىف لخدت ال ىتلا ضراوعلاب ىناثلاو ءضايبلاو داوسلا رياغتو رانلاو

 ةيرشبلا حاورألا نأل لاحمف ةيهاملاو عونلاب ةيرشبلا حاورألا رياغت ناك نإف ءدرابلا ءاملاو

 نأل اًنفيأ لاحمف ضراوعلاب ةرياغتم تناك نإو ءدحاو عون ىهو ةقيقحلاو دحلاب ةقفت»

 ذإ ام عونب اهيلإ ةبوسنم ماسجأللاب ةقلعتم تناك اذإ اهضراوع رياغتي امنإ ةدحاولا ةقيقحلا

 مل اذإ امأ .ًالثم اهنع دعبلاو ءامسلا نم برقلا ىف ولو ةرورض مسجلا ءازجأ ىف فالتخالا

 اذه نكل ريدقت ديزم ىلإ هقيقحت ىف نوجاتحي امبر اذهو ًالاحم فالتخالا ناك كلذك نكي

 . هيلع هبني ردقلا



 تحج ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تججججججلللعلخل77صا 1١ ١ تح

 فيكف ماسجألاب اهل قلعت الو ماسجألا ةقرافم دعب حاورألا لاح نوكي فيك :هل ليقف

 ؟تريغتو ترثكت

 ءافصلاو لهجلاو ملعلا نم ةفلتخم اًفاصوأ نادبألاب قلعتلا دعب تبستكا اهنأل :لاقف.

 لبق ام فالخب اهترثك تلقعف ةرياغتم اهنم تيقبف ءاهحبقو قالخألا نسحو ةرودكلاو

 .اهرياغتل ببههال هنإف داسجألا

 لصف
 2و «هتروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا نإ» :مالسلا هيلع هلوق ىنعم ام :هل ليقف

 ؟«نيحرلا ةروض ىلعا
 ضعب ىلع اهضعب عضوو لاكشألا بيترت ىلع قلطي دق كرتشم مسا روصلا :لاقف

 تسيل ىتلا ىناعملا بيترت ىلع قلطي دقو .ةسوسحملا ةروصلا ىهو ءاهبيكرت فالتخاو
 ةروص :لاقيف «ةروص كلذ ىمسيو «بسانتو بيكرتو اًضيأ بيترت ىناعملل لب «ةسوسحم
 ىف ةيوستلاب دارملاو « اذك ةيلقعلاو ةيباسحلا ةلأملا ةروصو ةعقاولا ةروصو ءاذكو اذك ةلأسملا

 ىلإ كلذ هعجريو اهانركذ ىتلا ةاهاضملا ىلإ هب ةراشإلاو «ةيونعملا ةروصلا ىه ةروصلا هذه

 الو مسجب الو ضرعب سيل هسفنب مئاق هنأ حورلا تاذ ةقيقحف .لاعفألاو تافصلاو تاذلا

 الو «لصفنم وه الو «ملاعلاو ندبلاب لصتم وه الو ةهجلاو ناكملا لحي الو زيحتم رهوج
 ,ىلاعت هللا تاذ ةقيقح ىف هلك اذهو ءجراخ وه الو .ندبلاو ملاعلا ماسجأ ىف لخاد وه

 م1092 كانت هللاو «اماستم ( عض اكس ديره ارداف ال18 ىلع نفك كانتا امآو
 ةطساوب رثأ هنم ىرسيف ًالوأ بلقلا ىف اهرثأ رهظي ةدارإ ىمدآلا لعف أدبمف لاعفألا امأو

 ىرسي مث غامدلا ىلإ هنم دعاصتيف «بلقلا فيوجت ىف فيطل راخب وه ىذلا ىناويحلا حورلا

 ةقلعتملا تاطابرلاو راتوألا ىلإ باصعألا نمو «غامدلا نم ةجراخلا باصعألا ىلإ هنم

 دادملا ملقلابو « ملقلا عباصألاب كرحتيو «عباصألا اهب كرحتيف راتوألا بذجنتف «لضعلاب

 ةنازخ ىف روصتملا هجولا ىلع ساطرقلا هجو ىلع هبتك ديري ام ةروص هنم ثدحيف «ًالثم

 ضايبلا ىلع هئادحإ نكمي ال الوأ بوتكملا ةروص هلايخ ىف روصتي مل ام هنإف «ليختلا
 ةطساوب ضرألا ىلع ناويحلاو تابنلا هثادحإ ةيفيكو ىلاعت هللا لاعفأ أرقتسا نمو ءاّيناث

 فرصت نأ ملع تاومسلا كيرحت ىف هل ةكئالملا ةعاطب كلذو «بكاوكلاو تاومسلا كيرحت

 نأ هل فشكناو «هلثم وهو ربكألا ملاعلا ىف قلاخلا فرصت هبشي هندب ىنعأ هملاع ىف ىمدآلا

 ةكئالملاك ساوحلاو ىسركلا ةيسن غامدلا ةبسنو شرعلا ةبسن هفرصت ىلإ بلقلا لكش ةبسن
 ةردقلاو «تاوملاك ءاضعألاو باصعألاو ءاًقالخ نوعيطتسي الو اًعبط هللا نوعيطي نيذلا



 رصانغلاك دادملاو ملقلاو ساطرقلاو «ماسجألا ىف ةزوكرملا ةرخسملا ةعيبطلاك عباصألا ىف

 ظوفحملا حوللاك ليختلا ةآرمو ةقرفتلاو بيكرتلاو عمجلا لوبق ىف تايكرملا تاهمأ ىه ىتتلا
 مدآ قلخ ىلاعت هللا نإ :مالسلا هيلع هلوق ىنعم فرع ةنزاوملا هذه ىلع ةقيقحلاب علطا نمف

 مولع ليصحت ىلإ اهيف جاتحي ةضماغ ةفرعم ىلاعت هللا لاعفأ بيترت ةفرعمو «هتروص ىلع
 .اهنم ةلمج ىلإ ةولشإ هانركذ امو «ةريثك

 ؟(«هبر فرع دقف هسفن فرع نم# :مالسلا هيلع هلوق ىنعم امف :هل ليق

 ناسنإلا ردقي مل ةروكذملا تاهاضملا الولو «ةبسانملا ةلثمألاب فرعت ءايشألا نأل :لاق

 وه ام ىمدآلا ىف عمج ىلاعت هللا نأ الولف «قلاخلا ةفرعم ىلإ هسفن ةفرعم نم ىقرتلا ىلع

 ال فرصتم هملاع ىف بر هنأكو «ملاوعلا نم ةرصتخم ةخسن هنأك ىتح ملاعلا ةلمج لاثم

 تراصف «ةيهلإلا تافصلا رئاسو ملعلاو ةردقلاو لقعلاو ةيبوبرلاو فرصتلاو ملاعلا فرع

 ةلأسملاب ةفرعملا لامكتسا ىفو «سفنلا قلاخ ةفرعم ىلإ ةاقرم اهتانزاومو اهتاهاضمب سفنلا

 .ةلأسملا هله هج: رم .طغلا فشكتي ام هذه لبق ىتلا

 هللا قلَح» . مدلسلا هلع ارك كي ايد داجالا ىو هلواح عارألا تناك نإ :هل ليقف

 مهرخآو اَقلَخ ءايبثألا ؛ لوأ اَنأ» :مالسلا هيلع هلوقو ماع ىَقلأَب داسنججألا لبق حاز ىلا
 ؟«نيّطلاو ءاَلا نيب مدآو ابن تنك :هلوقو «كاًّدعب

 .اًقولخم هنوكو «هثودح ىلع لدي لب «حورلا مدق ىلع لدي ام اذه ىف سيل :لاقف

 نكمت اهليوأت نإف «نيه رهاوظلا رمأو دسجلا ىلع هدوجو مدقت ىلع هرهاظب لد امبر معن

 ىف هيبشتلا رهاوظ ىف امك ءرهاوظلا ليوأت ىلع طلسي لب رهاوظلاب ءردي ال عطاقلا ناهربلاو
 .ىلاعت هللا قح

 حاورألاب دارأ هلعلف ءاداسجألا لْبَق حاورألا هللا قَلَخ» :ماللا هيلع هلوق امأ

 ءءاملو ضرألاو ءاوهلاو بكاوكلاو ىسركلاو شرعلا نم ملاعلا داسجأ داسجألابو ءةكئالملا

 رغصأ ضرألا مرجو ضرألا مرج ىلإ ةفاضإلاب ةريغص مهتلمجب نييمدآلا داسجأ نأ امكو

 ىتلا تاومسلا ىلإ اهكلفل الو اهكلف ىلإ سمشلا مرجل ةبسن ال مث «ريثكب سمشلا مرج نم
 ريغص ىسركلاو ءضرألاو تاومسلا هيسرك عسو ذإ ىسركلا هل عستا كلذ لك مث ءهقوف

 اهمهفت ملو نييمدآلا داسجأ ترقحتسا كلذ عيمج ىف تركفت اذإف «شرعلا ىلإ ةفاضإلاب

 ةكئالملا حاورأ ىلإ ةفاضإلاب رشبلا حاورأ نأ ققحتو ملعاف كلذكف ءداسجألا ظفل قلطم نم

 حاورألا تيأرل حاورألا ةفرعم باي كل حتفنا ولو ءملاعلا داسجأ ىلإ ةفاضإلاب مهداسجأك

 رانلا كلتو «ملاعلا قبط ميظع ران نم تسبتقا جرسك ةكتئالملا حاورأ ىلإ ةفاضإلاب ةيرشبلا

 عمتجي الو «ءهتبترب درفنم دحاو لكو بيترت ةكئالملا حاورألو ,ةكئالملا حاورأ ىه ةميظعلا



 , ةكئالملا امأ . ةبترلاو عونلا داحتا عم ةرثكتملا ةيرشبلا حاورألا فالخب نانثا ةدحاو ةبترم ىف

 ماقم هل لإ ام امو :ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو عونلا كلذ لداوع هسأرب عون دحاو  لكف

 .(156 ا :تافاصلا) # َنوُقَصلا نحل انِإو 2178 مولعُم

 مهنم دحاو نم ام هنإو «عكري ال مئاقلاو دجسي ال مهنم عكارلا :مالسلا هيلع هلوقبو

 داسجأو ةكئالملا حاورأ الإ ةقلطملا داسجألاو حاورألا نم اًذِإ مهفي الف «مولعسم ماقم هل الإ

 . ملاعلا

 ريدقتلا وه انه قلخلاف ءانعَب مهرخآو اَتلَح ءايبثألا لوأ اَنأ» :ماللا هيلع هلوق امأو

 تالامكلاو تاياغلا نكلو ءاًفولخم اًدوجوم نكي مل همأ هتدلو نأ لبق هنإف .داجيإلا نود

 نأ هتايب . لمعلا رخآ ركفلا لوأ :مهلوق ىلعم وهو .دوجولا ىف ةقحال ريدقتلا ىف ةقباس

 «ةلماك راد هريدقت ىف لصحيف ءرادلا ةروص هسفن ىف لثمي ام لوأ رادلل ردقملا سدنهملا

 اهرخآو اريدقت همح ىف ءايمألا لوأ ىعو ةلماكلا زاذلا7 ىه ةلامغأ رثآ نيم دجوي اان رخثآو

 لامكو ةياغ ىلإ ةليسو عوذجلا بيكرتو ناطيحلا ءانبو نبللا برض نم اهلبق ام نأل ءاذوجو

 ةرطف دوصقملا نأ ملعاف اذه تفرع اذإف «لامعألاو تالآلا تمدقت اهلجألو ؛رادلا ىهو

 ءايبنألا فيرعتب الإ كلذ نكي ملو «ةيهلإلا رضحلا نم برقلا ةداعسب مهكاردإ نييمدآلا
 ةنس بسحب لمكت امنإو ءاهلوأ ال اهتياغو اهلامك دوصقملاو .داجيإلاب ةدوصقم ةوبنلا تناكو

 «مالسلا هيلع مدآب ةوبنلا لصأ ديهمتل جيردتلاب رادلا ةرامع لمكت امك جيردتلاب ىلاعت هللا

 ةوبنلا لامك دوصقملا ناكو «مالسلا هيلع دمحم لامكلا غلب ىتح لمكيو ومني لزي ملو

 ىلإ ةليسو هنإف ؛ناطيحلا لوصأ ديهمتو ناينبلا سيسأتك اهيلإ ةليسو اهلئاوأ ديهمتو اهتياغو
 لكش لامكو ناصقن لامكلا ىلع ةدايزلا نإف نييبنلا متاخ ناك رسلا اذهلو رادلا ةروص لامك

 عباصألا وذف صقان ةعبرألا عباصألا اذ نأ امكف ءعباصأ سمخ هيلع فك ةشطابلا ةلآلا

 ىف ةدايز تناك نإو «ةقيقحلا ىف ناصقن وهف ةيافكلا ىلع ةدايز ةسداسلا نأل .صقان ةتسلا

 الإ اهيف قبي مل ةرومعم راد لثمك ةوبنلا لثم :مالسلا هيلع هلوقي ةراشإلا هيلإو .روصلا

 متاح هنوك نأ تفرع اذإف ؛هانعسم اذه ظفلوأ ةنبللا كلت عضوم انأ تنكف «ةنبل عضوم

 ىف رخآ «ريدقتلا لوأ ةياغلاو .«لامكلاو ةياغلا هب غلب اذإ هفالخ روصتي ال ةرورض نييبنلا

 .دوجولا

 ام ىلإ ةراشإ اًضيأ وهف . «نيّطلاو ءاملا َْيب مدآو اًيبن تنك" :مالسلا هيلع هلوق امأو

 الإ مدآ قلخ أشي مل هنأل «مالسلا هيلع مدآ هقلخ مامت لبق ريدقتلا ىف 2 ناك هنأو ءهانركذ

 حورلا ليقف ءءافصلا لامك غلب نأ ىلإ اجيردت ىفصتسي الو «هتيرذ نم ىفاصلا عزتنيل
 دوجو نيدوجو ًالثم «رادلل نأ ملعت نأب الإ ةقيقحلا هذه مهفت الو ىدمخملا ىوبنلا ىسدقلا



 تع 370١ تحسب سس قس  ىلازفلامامإلالئاس ةعويجحمم بح

 ىف نهذلا جراخ اهدوجوو هرادلا ةروص ىلإ رظني هنأك ىتح هغامدو سدنهملا نهذ ىف

 كلذكف ؛ةلاحم ال قباس وهف ىنيعلا ىجراخلا دوجولا ببس ىنهذلا دوجولاو .نايعألا

 حوللا ىف مسري ريدقتلا امنإو اًيناث ريدقتلا ققو ىلع دجوي مث ًالوأ ردقي ىلاعت هللا نأ ملعاف

 ةدوجوم رادلا ريصتف ءساطرقلا ىف وأ حوللا ىف ًالوأ سدنهملا ريدك مسري امك ظوفحملا

 ةروضلا هذه نأ امك قلل هوجولل اه,وع وكيف: ءدوجولا نم اعون اهتروض: لوك

 ءهيرجم ملعلا لب ملعلا قفو ىلع ىرجي ملقلاو ملقلا ةطساوب سدنهملا حول ىف مسرت
 حوللا شقتتني امنإو «ظوفحملا حوللا ىف ًالوأ مسرت ةيهلإلا رومألا ةروص ريدقت كلذكف

 شقنل لباق دوجوم نع ةرابع حوللاو «ملعلا قفو ىلع ىرجي ملقلاو ملقلا نم ظومحملا
 ملقلا دح نإف «شقتنملا حوللا ىلع روصلا ضيفت هنم دوجوم نع ةرابع ملقلاو ءهيف ةروصلا

 ,حوللا ىف تامولعملا اًبشخ وأ اًبصق نوكي نأ امهطرش نم سيلو ءروصل شقانلا وه

 لخدت ال ةيمسجلاف نيمسج انوكي ال نأ امهطرش نم لب ءروصلا كلتب شقتنملا وه حوللاو
 ملق نوكي نأ دعبي الف «هانعم ال هتروص هيلع دئازلاو انركذ ام وه ةيحوللاو ةيملقلا دح ىف

 نع سدققف هتيهلإو هتاذب قيلي ام ىلع كلذ لكو ء«هديو هيعبصإب اًقئال هحولو ىلاعت هّللا

 0 :«ملقلاك ع لعم اهضعب ةيلاع .ةيناحور رهاوج اهتلمج لب «ةيمسجلا ةقيقح

 هيلع مدآ لبق 2 ناك دقف دوجولا ىعون تمهف اذإف «ملقلاب ملع ىلاعت هللا نإف ءحوللاك

 0 «ىنيعلا ىسحلا ىناثلا دوجولا نود ىريدقتلا لوألا دوجولا ىنعمب مالسلا

 .نيمآ نيعجأ هبحصو هلآو نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيملاعلا

 ةيادهلاةيادب

 مييلرقتا يسب
 ىلعو «هدبعو هلوسر دمحم هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهدمح قح هلل دمحلا

 .هدعب نم هبحصو هلآ

 ةبغرلا قدص هسفن نم رهظملا «ملعلا سابتقا ىلع لبقملا صيرحلا اهيأ ملعاف ؛دعب امأ
 نارقألا ىلع مدقتلاو ةاهابمللاو ةسفانملا ملعلا بلطب دصقت تنك نإ كنأ ءهيلإ شطعتلا ضرفو

 كسفن كالهإو كنيد مده ىف عاس تنأف ءايندلا ماطح عمجو كيلإ سانلا هوجو ةلامتساو

 كنايصع ىلع كل نيعم كملعمو ةرئاب كتراجتو ةرساخ كتقفصف «كايندب كترخآ عيبو
 سس ل

 ىلع ناعأ نم» : ُهَلِيَي لاق امك قيرط مروان نيا وو «كنارسخ ىف كل كيرشو

 .«اهيف هَل اكيرش ناك ةملك رطشب ولو ةيصععم
- 

 درجم نود ةيادهلا ملعلا بلط نم ىلاعت هّللا كو فاني دكا دنع و دكلع فتاك ف[
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 اذإ كل زعم رحبلا ناتيحو «تيشم اذإ اهتحنجأ كل طسبت ةكتالملا نإف ءرشبأف ةياورلا

 ةيادب اهل «ملعلا ةرمث ىه ىتلا ةيادهلا نأ ءىش لك لبق ملعت نأ كل ىغبني نكلو ؛تيعس

 اهتطاب ىلع روثع الو ءاهتيادب ماكحإ دعب الإ اهتياهن ىلإ لوصو الو «نطابو رهاظو ةياهنو

 .اهرهاظ ىلع فوقولا دعب الإ
 تفداص نإف «كبلق اهب نحتمتو كفن اهب برجتل ةيادهلا ةيادبب كيلع ريشم انأ اهو

 ىف لغلغتلاو تاياهنلا ىلإ علطتلا كنودف «ةلباق اهلو ةعواطم اهب كسفنو ًالئام اهيلإ كبلق
 ءّالطامم اهاضتقمب لمعلابو اًقوسم اهب اهايإ كتهجاوم دنع كبلق تفداص نإو «مولعلا راحب

 ةعيطم تضهتتنا دقو ءءوسلاب ةرامألا سفنلا ىه ملعلا بلط ىلإ ةلئاملا كسفن نأ ملعاف

 نأ هدصقو «.كالهلا ةرمغ ىلإ هتديكمب كجردتسيف هرورغ لبحب كيلديل نيعللا ناطيشلل

 ىف مهيعس لض نيذلا ًالامعأ نيرسخألاب كقحلي ىتح ريخلا ضرعم ىف رشلا كيلع جوري
 ملعلا لضف ناطيشلا كيلع ولتي كلذ دنعو ءاعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا

 اًملع دادزا س١ : هلي 1 نع 0 .رابخألاو راثآلا نم هيف درو امو ءاملعلا ةجردو
 ةَماّيقلا مْوَياًباذَع ساّنلا دشأ» : هلل ف هلع هلوق نعو ««انن الإ نأ نم ذنب مل يده دن لو

 سوس نه دس يف

 ال بكور قيال ىلع ريدك ةوعا ىلإ ! مهّللا» :لوقي هيَ ناكو .«دملعي هلل هع مَ ماع

 ماَوْقأب ىب ىرسأ هليل تررم» : هك : ةحورع هلوق نعو .؟عمسيال ءاعدو عقر ال لمحو عي
 ع 01 مس ىمب»ع

 ىو لح :وُلاَق ؟مُكلا نم تلقَف ران نم ضيراقمب مهمافش ضرفت

 .«هيتأنو رشلا

 ملعتي مل ثيح لهاجلل ليوف «هرورغ لبحب كلديف هريوزتل نعذت نأ نيكسم اي كايإف
 !ةرم فلأ ملع امب لمعي مل ثيح ملاعلل ليوو !ةدحاو ةرم

 هداز هذختيل ملعلا بلط لجر :لاوحأ ةثالث ىلع ملعلا بلط ىف سانلا نأ ملعاو
 هبلط لجرو «نيزئافلا نم اذهف ءةرخآلا رادلاو هللا هجو الإ هب دصقي ملو ءداعملا ىلإ

 هيلق ىف رعشتسم ملاع وهو «لاملاو هاجلاو زعلا هب لانيو «ةلجاعلا هتايح ىلع هب نيعتسيل
 نم هيلع فيخ ةبوتلا لبق هلجأ هلجاع نإف ءنيرطاخملا نم اذهف ؛هدصقم ةسخو هلاح ةكاكر

 نإ تار دك لراس لق ةيرغلل قو ةروا ةهتيشلل طخ ىف هربا نكبر ةقانل هرم
 نمك بنذلا نم بتئاتلا نإف ؟نيزئافلاب قحتلا «للخلا نم هيف طرف ام كرادتو لمعلاو ملعلا

 لاملاب رثاكتلا ىلإ ةعيرذ هملع ذختاف «ناطيشلا هيلع ذوحتسا ثلاث لجرو.هل بنذ ال
 ايندلا نم ىضقي نأ ءاجر لخدم لك هملعب لخدي «عابتألا ةرشكب ززعتلاو هاجلاب رخافتلاو
 1 ءاسلعلا ةيعتس ةناننأل ةناكع هللا دنع هنأ هسفن ىف رمضي كلذ عم وهو ءهرطو

 نمو نيكلاهلا نم اذهق ؛اًنطابو ارهاظ ايندلا ىلع هبلاكت عم «قطنملاو ىزلا ىف مهموسرب



 هلوق نع لفاسغ وهو نيتسحللا نم هنأ هنظل هشبوت نع عطقنم ءاجرلا ذإ 0

 مهيف لاق نمم وهو 07 :فصلا] 4 نولعفت ال ام نولوقت مل اونمآ نيِذَّلا اهيأ ايف : ىل ىلاعت

 لوسلا هامور : ليقف «لاجّدلا نم ْمُكَيَلَع فوْحأ لاجدلار يَ نم انأ» : هلي هللا لوسر
 نإو ملاعلا اذه لثمو ءلالضإلا هتياغ لاجدلا نأل اذهو .«ءوسلا ءاَمَلَع» :َلاَقَف ؟هللا

 لاجلا نالو .هلاوحأو هلامعأب اهيلإ مهل عاد وهف هلاقمو ناجل ايندلا نع سانلا فرص

 ىف ةعباتملا ىلإ اهنم ليمأ لامعألا ىف ةدهاشملا ىلإ سانلا عابطو «لاقملا ناسل نم حصفأ

 ىلع لهاجلا ئرجتسي ال ذإ هلاوقأب هحلصأ امم رثكأ هلامعأب رورغملا اذه هدسفأ امف ؛لاوقألا

 .هيصاعم ىلع هللا دابع ةءارجل اًييس هملع راص دقف «ءاملعلا ءارجتساب الإ ايندلا ىف ةبغرلا

 هيلإ ليختو ءهملعب هللا ىلع نمي نأ ىلإ هوعدتو ءهيجرتو هينمت كلذ عم ةلدم ةلهاجلا هسفنو
 نوكت نأ رذحاو .لوأألا قيرفلا نم بلاطلا اهيأ نكف .هللا دابع نم ريثك نم ريخ هنأ هسفن

 نوكت نأ كايإ مث كايإو ءرسخف ةبوتلا لبق لجألا هلجاع فوسم نم مكف !ىناثلا قيرفلا نم
 . كحالص رظتتي الو كحالف هعم ىجري ال اًكاله كلهتف ثلاثلا قيرفلا نم

 ؟ىسفت اهي برجأل ةيادهلا ةيادب امف :تلق نإف

 الو ءىرقتلاب الإ ةبقاع الق .ىوقتلا ةنطاب اهتياهنو ء«ىوقتلا ةرهاظ اهتيادب نأ ملعاف

 امهف ءهيهاون بانتجاو ىلاعت هللا رماوأ لاثتما نع ةرابع ىوقتلاو .نيقتملل الإ ةياده
 ءاعيمج نيمسقلا ىف ىوقتلا ملع رهاظ نم ةرصتخم لمجيب كيلع ريشأ انأ اهو .نامسق

 .ناعتسملا هللاو اًينغم اعماج باتكلا اذه ريصيل اًنلاث امسق قالو

 تاعاطلا ىف لوألا مسقلا
 هبو ةراجتلا لصأ رع لاملا سأر ضرفلاف :لفاونو ضئارف ىلاعت هللا رماوأ نأ ملعا

 :ىلاعتو كرات هلا لوقيا : هلع لاق «تاجردلاب زوملا هنو حيرلا وه لقفاو «ةاجنلا لصحت

 ٍلفاوتلاب ىلإ برقي دبعلا لازيرالو ءمهلع تضرتفا ام ءادأ لفمب َنوُبرعَلا ىلإ برق ام
 قطني ىذا هتاسلو هب رصنب ىذا ءرصِبو هب عمي ىذا هعمس تنك هئببحأ اًذِإَف «هبحأ ىتح

 و
 .«اهب ىشْمَي ىنلا هلِجرو اهب شطني ىتلا هديو هب

 ىف كحراوجو كبلق ةبقارمب الإ ىلاعت هللا رماوأب مايقلا ىلإ بلاطلا اهيأ لصت نلو
 ىلع علطم ىلاعت هللا نأ ملعاف ؛ىسمت نيح ىلإ حبصت نيح نم كسافنأو كتاظحل
 ناكلتا رطخو ةتائارظخو كتاطقت عينسم اطيز. هفلتالا وتل هاا ىلح انقر شنو« تحتل
 ىف نكسي الف «هيدي نيب ددرتم كتاولخو كتطلاخم ىف كنأو .كتاكرحو كتانكس رئاسو

 ملعي 9 هيلع علطم ضرألاو تاومسلا رابجو الإ كرحتم كرحتي الو نكاس توكلملاو كلملا



 تس ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم ييييبيسسببسدذدمة اح

 بدأتف 67 :هط١ 4 ىفخَأو رسلا مّلعي 8 و .814 :رفاغل «رودصلا يفخت امو نيعألا ةئئاخ
 كلملا ةرضح ىف بنذملا ليلذلا دبعلا بدأب ىلاعت هللا ىدي نيب اًئطابو ًارهاظ نيكسملا اهيأ

 ردقت نلو «كرمأ ثيح كدقفي الو «كاهن ثيح كالوم كاري ال نأ دهتجاو ءراهقلا رابحلا
 ام ىلإ غصاف ءكئاسم ىلإ كحابص نم كداروأ بترتو كتاقوأ عزوت نأب الإ كلذ ىلع

 ىلإ كعوجر تقو ىلإ كمانم نم ظقيتست نيح نم كيلع ىلاعت هللا رماوأ ْنْس كيلإ ىقلي

 مونلا نم ظاقيتسالا بادآ ىف لصف
 ىرجي ام لوأ نكيلو ءرجفلا عولط لبق ظقيتست نأ دهتجاف مونلا نم تظقيتسا اذإف

 انتامأ ام دعب انايحأ ىذلا هلل دمتلا :كلذ دنع لقف «ىلاعت هللا ركذ كناسلو كبلق ىلع

 بر هلل ةردقلاو ةزعلاو هلل ناطلسلاو ةمظعلاو ءهّلل كلملا حبصأو انحبصأ ءروشنلا هيلإو

 هلي دمحم انيبن نيد ىلعو «صالخإلا ةملك ىلعو «مالسإلا ةرطف ىلع انحبصأ ؛نيملاعلا
 انيسمأ كبو انحبصأ كب مهللا .نيكرشملا نم ناك امو املسم اًقينح ميهاربإ انيبأ ةلم ىلعو

 ءريخ لك ىلإ مويلا اذه ىف انثعبت نأ كلأسن انإ مهللا .روشنلا كيلإو تومن كبو ايحن كبو

 مويلا اذه ريخ كلأسن .انيلإ دحأ هرجي وأ ملسم ىلإ هرجن وأ اًءوس هيف حرتجن نأ كب ذوعنو

 .هيف ام رشو مويلا اذه رش نم كب ذوعنو هيف ام ريخو

 نوكي نأ رذحاو «كتروع رتس ىف ىلاعت هللا رماوأ لاثتما هب وناف كبايث تسبل اذإف

 .رستتف ىلدلا ةافارم كابل نم كدصق

 ءالخلا لوخد بادآب اب
 ىفو «ىرسيلا كلجر لوخدلا ىف مدقف ةجاحلا ءاضقل ءالفلا تيب تدصق اذإف

 رساح لخدت الو «هلوسرو ىلاعت هللا مسا هيلع اًئيش بحصتست الو .ىنميلا كلجر جورخلا

 سجنلا سجرلا نم هللاب ذوعأ «هللا مساب :لوخدلا دنع لقو .نيمدقلا ىفاح الو سأرلا

 ام ىنع بهذأ ىذلا هّلل دمحلا كنارفغ :جورخلا دنعو ؛ميجرلا ناطيشلا ثبخملا ثيبخلا

 . ىنعفني أم ىلع ىقبأو «ىنيذؤي
 ءاضق عضوم ىف ءاملاب ىجنتست ال نأو ؛ةجاحلا ءاضق لبق لسغلل دعت نأ ىغبنيو

 لفسأ ىلع ىرسيلا ديلا رارمإبو ءانالث رشلاو حنحنتلاب لوبلا نم ئربتست نأو «ةجاحلا

 الو ءهتدجو نإ ئشب رتتسا وأ نيرظانلا نويع نع دعباف ءارحصلا ىف تنك نإو .بيضقلا

 الو ءرمقلا الو سمشلا لبقتست الو «سولجلا عضوم ىلإ ءاهتنالا لبق كتروع فشكت
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 تحتو دكارلا ءاملا ىف لبت الو «سانلا ثدحتم ىف سلجن الوءاهربدتست الو ةلبقلا لبقتست

 «شاشرلا نم اًارتحا حيرلا بهمو ةبلصلا ضرألا رذحاو .رحجلا ىف الو م
 الو .«ىرسيلا لجرلا ىلع كسولج ىف ءىكتاو .هْنم ِرْبَقلا ِباَذَع ةّماَع نإ» * هل 6 هلوقل

 تدرا اذإف .ءاملو رجحلا لامعتسا نيب ءاجتتسالا ىف عمجاو «ةرورض نع الإ اًمئاق لبت

 دك ليجسس نأ كانذف فجل نع فرط إو قفا الانا اههدحلا نها منقألا
 ءاهعضوم نع ةساجنلا لقنت ال ثيحب وجنلا لحم اهب حسمت «نيعلل ةفشنم ةرهاط راجحأ

 ممتف ةثالثب ءاقنإلا لصحي مل نإف ءرجح نم عضاوم ةثالث ىف بيضقلا حسمت كلذكو

 ديلاب الإ جنتست الو .بجاو ءاقنإلاو بحتسم راتيإلاف «راتيإلاب ىقني نأ ىلإ ةعبس وأ ةسمخ

 نم ىجرف نصحو .قافنلا نم ىبلق رهط مهللا :ءاجنتسالا نم غارفلا دنع لقو «ىرسبلا
 .اهلسغا مث طئاحب وأ ضرألاب ءاجنتسالا مامت دعب كدي كلداو . شحاوفلا

 ءوضولا بادآ

 برلل ةاضرمو مفلل ةرهطم هنإف «كاوسلا كرشت الف ءاجنتسالا نم تغرف اذإف

 ةريره نبأ نع ىوور ؛؟كاوس ا «ناطيشلل ةطخمسمو

 .هةالص لك ىف كاوّسلاب ْمهَرَمأل ىتُمُأ ىلع قشأ أ نأ الول» : يع لوسر لاق :لاق كلف
 . ىلع بتكي بتكي ب نأ تيشَح ىَتَح كاوّسلاب ترمأ : هلله هنعو

 : لقو شاشرلا كبيصي ال ىك عفترم عضوم ىلع ةلبقلا لبقتسم ءوضولل سلجا مث
 نأ بر كب ذوعأو «نيطايشلا تازمه نم كب ذوعأ بر «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نميلا كلأسأ ىنإ مهللا :لقو ءانإلا امهلخدت نأ لبق ائالث كيدي لسغا مث .نورفحي
 ىغبني الو ؛ةالصلا ةحابتسا وأ ثدحلا عفر ونا مث .ةكلهلاو مؤشلا نم كب ذوعأو «ةكربلاو

 اهب ضم ضمتو كيفل ةفرغ ذخ مث .كءوضو حصي الف هجولا لسغ لبق كتين بزعت نأ

 ىلع ىنعأ مهللا :لقو قفرتف ءاّمئاص نوكت نأ الإ ء«ةمصلغلا ىلإ ءاملا در ىف غلابو ءاّنالث

 ذخ مث .ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف تباثلا لوقلاب ىنتبثو .كل ركذلا ةرثكو كباتك ةوالت

 :قاشنتسالا ىف لقو«ةبوطرلا نم فنألا ىف ام رشنتساو ءاثالث اهب قشنتساو كفنأل ةفرغ

 حئاور نم كب ذوعأ ىنإ مهللا :راثتتسالا ىفو ؛ضار ىنع تنأو ةنجلا ةحئار ىنحرأ مهللا

 ام ىهتنم ىلإ ةهبسجلا حيطست أدتبم نم اهب لسغاف كهجول ةفرغ ذخ مث .رادلا ءوسو رانلا
 عضوم ىلإ ءاملا لصوأو «ضرعلا ىف نذألا ىلإ نذألا نمو .لوطلا ىف نقذلا نم لبقي

 «نيبجلا ةيواز ىلإ نذألا سأر نيب ام وهو هنع رعشلا ةيحنت ءاسنلا داتعي وهو «فيذحتلا

 «نيبجاحلا :ةعبرألا روعشلا تبانم ىلإ ءاملا لصوأو ؛هجولا ةهبج ىف هنم عقيب ام ىنعأ



 دح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حسشعغعسللل بس سلم 9١ دج

 لاصيإ بجيو .ةيحللا أدتبم نم نيتذألا نايزاوي ام امهو ؛نيراذعلاو بادهألاو ؛نيبراشلاو

 ضيب مهللا :هجولا لسغ دنع لقو ؛ةفيثكلا نود ةفيفخلا ةيحللا نم رعشلا تبانم ىلإ ءاملا

 هوجو دوست موي كتاملظب ىهجو دوست الو «كئايلوأ هوجو ضيبت موي كرونب ىهجو
 .ةفيثكلا ةيحللا ليلخت كرتت الو .كئادعأ

 ىف ةيلحلا نإف «نيدضعلا فاصنأ ىلإ نيقفرملا عم ىرسيلا مث «ىنميلا كدي لسغأ مث
 ىنبساحو ىنيميب ىباتك ىنطعأ مهللا :ىنميلا لسغ دنع لقو ءءوضولا عضاوم غلبت ةنجلا

 نم وأ ىلامشي ىباتك ىنيطعت نأ كب ذوعأ ىنإ مهللا :لامشلا لسغ دنعو ؛اريسي اًياسح

 1 .ىرهظ ءارو

 ىنميلا كيدي عباصأ سوءر قصلتو .«كيدي لبت نأب حسملاب كسأر بعوتسا مث

 هذهف ءةمدقملا ىلإ امهدرت مث ءافقلا ىلإ اهرمتو «ءسأرلا ةمدقم ىلع امهعضتو «ىرسيلاي

 «كتمحرب ىنشغ مهللا :لقو ءاضعألا رئاس ىف كلذكو ؛تارم ثالث كلذ لعفت ؛ةرم
 مرح مهللا ؛كلظ الإ لظ ال موي كشرع لظ تحت ىنللظأو ءكتاكرب نم ىلع لزنأو

 .رانلا ىلع ىرشيو ىرعش
 ىخامص ىف كيتَحّبسم لخدأو ءديدج ءامب امهنطابو امهرهاظ كينذأ حسما مث

 لوقلا نوعمتسي نيذلا نم ىنلعجا مهللا :لقو كيماهبإ نطبب كينذأ رهاظ حسماو «كينذأ
 .راربألا عم ةنجلا ىف ةنجلا ىدانم ىنعمسأ مهللا .هنسحأ نوعبتيف

 لسالسلا نم كب ذوعأو ءرانلا نم ىتبقر كف مهللا :لقو كتبقر حسما مث

 .لالغألاو

 عباصأ ىرسيلا رصنخب للخو «نيبعكلا عم ىرسيلا مث ىنميلا كلجر لسغا مث
 لفسأ نم عياصألا لخدتو «ىرسيلا رصنخب متخت ىتح اهرصنخي اًندتبم ىنميلا كلجر

 دنع لوقت كلذكو .نيحلاصلا كدابع مادقأ عم ميقتسملا طارصلا ىلع ىمدق تبث مهللا :لقو

 مادقأ لت موي رانلا ىف طارصلا ىلع ىمدق لزت نأ كب ذوعأ ىنإ مهللا :ىرسيلا لسغ

 . نيكرشملاو نيقفانملا
 نم تغرف اذإف . كلاعفأ عيمج ىف اًنالث راركتلا عارو «نيقاسلا فاصنأ ىلإ ءاملا عفراو

 دهشأو ءهل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لقو ءامسلا ىلإ كرصب عفراف ءوضولا

 اًءوس تلمع «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ «كدمحبو مهللا كناحبس ءهلوسرو هدبع دمحم نأ

 ءميحرلا باوتلا تنأ كنإ ىلع بتو ىل رفغاف كيلإ بوتأو كرفغتسأ ءىسفن تملظو
 .نيحلاصلا كدابع نم ىنلعجاو «نيرهطتملا نم ىنلعجاو ءنيياوتلا نم ىنلعجا مهللا
 .اليصأو ةركب كحبسأو اريثك ًاركذ كركذأ ىنلعجاو ءروكش ًروبص ىنلعجاو



 ىلع متخو «هئاضعأ عيمج نم هاياطخ تجرخ هتوضو ىف تاوعدلا هذه لاق نمف

 باوث هل بتكيو هسدقيو ىلاعت هللا حبسي لزي ملف ءشرعلا تحت هل عفرو «متاخب هئوضو

 . ةمايقلا موي" ىلإ كلذ

 الو كهجو مطلت الو .ءاملا شرتف كيدي ضفنت ال :اعيس كئوضو ىف بنتجاو

 الو .تارم ثالث ىلع لسغلا ىف دزت الو . ءوضولا ءانثأ ىف ملكتت الو .اًمطل ءاملاب كسأر

 هل لاقي مهب بعلي ناطيش نيسوسومللف «ةسوسولا درجمل هجاح ريغ نم ءاملا بص رثكت
 ىف ةهوركم ةعبسلا هذهف ةيرفصلا ىناوألا نم الو سمشملا ءاملاب ًاضوتت الو .ناهولا

 مل هللا ركذي مل نمو ءهلك هدسج هللا رهط هئوضو دنع هللا ركذ نم نأ ربخلا ىفو .ءوضولا

 .ءاملا هباصأ ام الإ هنم رهطي

 لسغلا بادآ
 ةلوأ كيدي لسغاو لستغملا ىلإ ءانإلا ذخف ءعاقو وأ مالتحا نم ةبانج كتباصأ اذإف

 عيمج عم ةالصلل كئوضو ىف قبس امك أضوتو ءرذق نم كندب ىلع ام لزأو ءاّنالث

 ىلع ءاملا بصف ءوضولا نم تغرف اذإف .ءاملا عيضي اليك كيمدق لسغرخأو ؛تاوعدلا

 .اًثالث رسيألا مث اًثالث نميألا كقش ىلع مث «ةبانجلا نم ثدحلا عفر وان تنأو اًنالث كسأر

 ىلإ ءاملا لصوأو «كتيحلو كسأر رعش للخو ءاّنالث اًنالث ربدأ امو كندب نم لبقأ ام كلداو
 ءءوضولا دعب كركذ سمت نأ رذحاو .فثك امو هئم فخ ام رعشلا تبانمو نديلا فطاعم

 باعيتساو ةساجنلا ةلازإو ةينلا هلك كلذ ةلمج نم ةضيرفلاو ءءوضولا دعأف كدي هتباصأ نإف

 . لسغلاب ندبلا

 حسمو «نيقفرملا ضعب حسمو «نيقفرملا عم نيديلاو هجولا لسغ ءوضولا ضرفو
 ننس اهادع امو «بيترتلاو ةينلا عم ةرم ةرم نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغو .«سأرلا ضعب

 نإف ءرطاخم هضئارف لصأب وه لب رساخ اهب نواهتملاو «ليزج اهباوثو ريثك اهلضف ةدكؤم

 . ضئارفلل رباوج لفاونا

 مميتلا بادآ
 نم عنامل وأ ءضرم نم رذعل وأ «بلطلا دعب هدقفل ءاملا لامعتسا نع تزجع نإف

 «كقيفر شطعل وأ كشطعل هيلإ جاتحت رضاحلا ءاملا ناك وأ ءسبح وأ عبس نم هيلإ لوصولا
 فاخت ضرم وأ ةحارج كب تناك وأ «لثملا نمث نم رثكأب الإ عبي ملو كريغل اكلم ناك وأ

 ضصلاخ بارت هيلع اًبيط اديعص دصقا مث ةضيرفلا تقو لخدي ىتح ربصاف «كسفن ىلع هنم



 ب ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تشسصس سمس سس 1 دجح

 حسماو ةالصلا ضرف ةحابتسا وناو «كعباصأ نيب اًماض كيفكب هيلع برضاف ءنيل رهاط
 مث ءافثك وأ فخ رعشلا تبانم ىلإ رابغلا لاصيإ فلكتت الو .ةدحاو ةرم هلك كهجو امهب

 نإف «كيقفرم عم كيدي امهب حسماو «كعباصأ نيب اًقرفم ةيناث ةبرض برضاو كقمتاخ عزنا
 «ىرخألاب كيفك ىدحإ حسما مث ءامهبعوتست نأ ىلإ ىرتخأ ةبرض برضاف امهبعوتست مل
 تدرأ نإف «لفاونلا نم تئش امو اًدحاو اًضرف هب لصو «ليلختلاب كعباصأ نيب ام حسماو
 .رخآ اًمميت هل فئأتساف اناث اضرف

 دجسملا ىلإ جورخلا بادآ
 «علط دق رجفلا ناك نإ حبصلا ىتعكر كتيب ىف لصف كتراهط نم تغرف اذإف

 اميسال ةعامجلا ىف ةالص عدت الو ءدجسملا ىلإ هجوت مث . هلع هللا لوسر لعفي ناك كلذك

 لهاستت تنك نإف .ةجرد نيرشعو عبسب درفلا ةالص ىلع لضفت ةعامجلا ةالصف ءحبصلا

 تيعس اذإف هب لمعلا ملعلا ةرمث امنإو ؟ملعلا بلط ىف كل ةدئاف ىأف حبرلا اذه لثم ىف

 ىنإ مهللا :كقيرط ىف لقو ؛لجعت الو ؛ةنيكسو ةدؤتو ةنيه ىلع شماف دجسملا ىلإ
 مل ىنإف ؛«كيلإ اذه ىاشمم ىحبو ؛كيلإ نيبغارلا قحبو «كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ
 «كتاضرم ءاغتباو كطخس ءاقتا تجرخ لب «ةعمس الو ءاير الو رطب الو ًارشأ جرخأ
 .تنأ الإ بونذلا رّقغي ال هنإف «ىبونذ ىل رفغت نأو ءرانلا نم ىنذقنت نأ كلأسأف

 دجسملا لوخد بادآ

 دمحم ىلع لص مهللا :لقو ىنميلا كلجر مدقف دجسملا ىلإ لوخدلا تدرأ اذإف
 .كتمحر باوبأ ىل حتفاو ىبونذ ىل رفغا مهللا ءملسو هيحصو دمحم لآ ىلعو

 هيف تيأر اذإو !كتراجت هللا حبرأ ال :لقف عاتبي وأ عيبي نم دجسملا ىف تيأر امهمو

 . هبي هللا لوسر رمأ كلذك !كتلاض كيلع هللا در ال :لقف ةلاض دشني نم
 وأ ةراهط ىلع نكت مل نإف «ةيحتلا ىتعكر ىلصت ىتح سلجت الف دجسملا تلخد اذإف

 دحاوو «ثدحملل اًنالث ليقو ءاعبرأ ليقو ءاّثالث تاحلاصلا تايقابلا كتفك اهلعف درت مل

 اذإف ؛ةيحتلا نع امهؤادأ كئزجيف رجفلا ىتعكر كتيب ىف تيلص نكت مل نإف .ئضوتملل
 :لقف رجفلا ىتعكر دعب ُهْلِلَع هللا لوسر هب اعد امب عداو فاكتعالا وناف نيتعكرلا نم تغرف

 ؛ىثعش اهب ملتو «ىلمش اهب عمجتو «ىبلق اهب ىدهت كدنع نم ةمحر كلأسأ ىنإ مهللا»

 اهب ىكزتو .ىدهاش اهب عفرتو «ىبئاغ اهب ظفحتو «ىنيد اهب حلصتو «ىتفلأ اهب درتو
 نم اهب ىنمصعتو «ىتجاح اهب ىضقتو «ىدشر اهب ىنمهلتو «ىهجو اهب ضيبتو «ىلمع



 دع 119 تحبس سس ا ىلازفلامامإلا لئاسةعومجم

 ملعأ ىتح اًقداص اًئيقي كلأسأو «ىبلق رشابي اًمئاد اصلاخ اًناهإ كلأسا ىنإ مهللا ءوس لك
 اًقداص اًناميإ كلأسأ ىنإ مهنلا .ىل هتمسق امب ىنضرو «ىلع هتبتك ام الإ ىنبيصي مل هنأ

 ىنإ مهللا .ةرخآلاو ايندلا ىف كتمارك فرش اهب لانأ ةمحر كلأسأو ءرفك هدعب سيل اًئيقيو

 رصتلاو ءءادعسلا شيعو ءادهشلا لزانمو «ءاضقلا دنع ربصلاو «ءاقللا دنع زوفلا كلأسأ

 ىلمع رصقو ىيأر فعض نإو ىتجاح كب لزنأ ىنإ مهللا .ءايبنألا ةقفارمو «ءادعألا ىلع

 نأ روحبلا نيب ريجت امك رودصلا ىفاش ايو رومألا ىضاق اي كلأسأف كتمحر ىلإ ترقتفاو

 ىبأر هنع رصق ام مهللا .روبثلا ةوعد نمو ءروبقلا ةنتف نمو «ريعسلا باذع نم ىنريجت

 تنأ ريخ وأ .ءكدابع نم اًدحأ هتدعو ريخ نم ىتينمأو ىتين هغلبت ملو ىلمع هنع ىفعضو

 انلعجا مهللا .نيملاعلا براي هايإ كلأسأو ءهيف كيلإ بغرأ ىنإف ءكقلخ نم اًدحأ هيطعم

 كسر يعفى [يلوكل املس «كاناعال اربح ياس لو قلاع مح نيدككوس يذاع
 اذهو «ةباجإلا كيلعو ءاعدلا اذه مهللا . كقلخ نم كفلاخ نم كتوادعب ىداعنو سانلا

 .ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحالو «نوعجار هيلإ انإو هلل انإو .نالكتلا كيلعو دهجلا

 عم دولخلا موي ةنجلاو ءديعولا موي نمألا كلأسأ .ديشرلا رمألاو ديدشلا لبحلا اذ مهللا

 ام لعفت تنأو «دودو ميحر كنإ .دوهعلاب كل نيفوملا ءهدوجسلا عكرلا ءدوهشلا نيبرقملا

 ال نم ناحيبس !هب مركتو دجملا سبل نم ناحبس !هب لاقو زعلاب فصتا نم ناحبس «ديرت

 ىذلا ناحبس !مركلاو دوجلا ىذ ناحبس !معنلاو لضفلا ىذ ناحبس !هل الإ حيبستلا ىغبي

 ىف رونو ءىربق ىف ارونو «ىبلق ىف ارون ىل لعجا مهللا !هملعب ءىش لك ىصحأ
 ىف ارونو «ىمحل ىف رونو «ىرشب ىف ارونو ,ءىرعش ىف اروثو «ءىرصب ىف رونو «ىعمس
 رونو ءىلامش نع اًرونو «ىفلخ نم رونو «ىدي نيب نم اًرونو «ىماظع ىف رونو .«ىمد

 ارون ىل لعجاو ءرون مظعأ ارو ىنطعأو رون ىندز مهللا . ىتحت نم رونو ءىقوف نم
 .«نيمحارلا محرأاي كتمحرب

 ةءارق وأ حيبست وأ ركذب الإ ضرفلا تقو ىلإ لغتشت الف ءاعدلا نم تغرنف اذإف

 لاق اذإف «نذؤملا باوجب لغتشاو هيف تنأ ام عطقاف كلذ ءانثأ ىف ناذألا تعمس اذإف «نآرق

 لقف نيتلعيحلا ىف الإ ةملك لك ىف كلذكو .«كلذ لثم لقف ء«ربكأ هللا ربكأ هللا :نذؤملا

 :لقف «مونلا نم ريخ ةالصلا :لاق اذإف .ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال :امهين

 ىف الإ لوقي ام لثم لقف ةماقإلا تعمس اذإف .نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو ترربو تقدص

 تغرف اذإف .ضرألاو تاومسلا تماد ام اهمادأو هللا اهماقأ :لقف «ةالصلا تماق دق :هلوق

 رابدإو «كتاعد تاوصأو «كتالص روضح دنع كلأسأ ىنإ مهللا :لقف نذؤملا باوج نم

 ماقملا هتعباو «ةعيفرلا ةجردلاو ةليضفلاو ةليسولا دمحم ىتؤت نأ ,كراهن لابقإو «كليا



 تك ىلازغفلامامإلا لئاسر ةعومجم ححصحش سس سب ( . مدح

 ىف تنأو ناذألا تعمس اذإف ءنيمحارلا محرأاي داعيملا فلخت ال كنإ ءهتدعو ىذلا دومحملا

 ضرفلاب مامإلا مرحأ اذإف ءههجو ىلع مالسلا دعب باوجلا كرادت مث ةالصلا ممتف ةالصلا

 .اهبادآو ةالصلا ةيفيك ىف كيلع ىلتيس امك ضرفلا لصوء«وهب ءادتقالاب الإ لغتشت الف

 مالسلا تنأ مهللا ؛ملسو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا :لقف تغرف اذإف

 اي تكرابت «مالسلا راد ةنجلا انلخدأو ءمالسلاب انبر انيحف «مالسلا دوعي كّيَلِإو مالسلا كنمو

 كلملا هل ءهل كيرشال هدحو هّللا الإ هلإ ال ,ىلعألا ىلعلا ىبر ناحبس «ماركإلاو لالجلا اذ

 الإ هلإ ال ءريدق ءىش لك ىلع وهو ريخلا هديب تومي ال ىح وهو تيميو ىيحي .دمحلا هلو

 نيدلا هل نيصلخم هايإ الإ دبعن الو هللا الإ هلإ ال ءنسحلا ءانثلاو لضفلاو ةمعنلا لهأ هللا

 .نورفاكلا هرك ولو

 :لقف عين ةشئاع هَ هللا لوسر هملع ام لماوكلا عماوجلاب كلذ دعب عدا مث
 نم كب ذوعأو «ملعأ مل امو هنم تملع ام هلجآو هلجاع هلك ريخلا نم كلأسأ ىنإ مهللا»

 لوق نم اهيلإ برقي امو ةنجلا كلأسأو «ملعأ مل امو هنم تملع ام هلجآو هلجاع هلك رشلا

 «داقتعاو ةينو لمعو لوق نم اهيلإ برقي امو رانلا نم كب ذوعأو «داقتعاو ةينو لمعو

 كذاعتسا ام رش نم كي ذوعأو هَلْ دمحم كلوسرو كدبع هنم كلأس ام ريخ نم كلأسأو

 .«ادشر هتبقاع لعجاف رمأ نم ىلع تيضق امو مهللا ههتْيَع دمحم كلوسرو كدبع هنم

 اذاي .مويق اي ىح اي» :لقف :إَف ةمطاف هلق هللا لوسر هب ىصوأ امب عدا مث

 ىلإ ىنلكت ال .ريجتسأ كباذع نمو ثيغتسأ كتمحرب «تنأ الإ هلإ ال «ماركإلاو لالجلا

 هب تحاصأ امب هلك ىنأش ىل حلصأو «نيع ةفرط كقلخ نم دحأ ىلإ الو ىسفن
 . «نيحلاصلا

 ال تحبصأ ىنإ مهللا» :مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع ؛ىسيع هلاق ام لق مث

 تحبصأو ؛كريغ ديب ال كديب رمألا حبصأو ءوجرأ ام عفن كلمأ الو ءهركأ ام عفد عيطتسأ

 ىب تمشت ال مهللا . ىنعع كنم ىنغأ ىنغ الو ,.كيلإ ىنم رقفأ ريقف الف ؛ىملعب انهترم
 الو ىمه ربكأ ايندلا لعجت الو «ىنيد ىف ىتبيصم لعجت الو ,ىقيدص ىب ؤست الو .ىودع
 .«ىنمحري ال نم ىبنذب ىلع طلست الو «ىملع غلبم

 تاوعدلا باتك ىف هاندروأ امم اهظفحاو «تاروهشملا تاوعدلا نم كل ادب امب عدا مث

 .نيدلا مولع ءايحإ باتك نم
 ىف ةفيظو :فئاظو عبرأ ىلع ةعزوم سمشلا عولط ىلإ ةالصلا دعب كتاقوأ نكتلو

 «نآرقلا ةءارق ىف ةفيظوو ءةحبس ىف اهرركتو «تاحيبستلاو راكذألا ىف ةفيظوو «تاوعدلا

 كضرعتو «كالوم ةدابع ىف كريصقتو «؛كاياطخو كبونذ ىف ركفتف ؛ركفتلا ىف ةفيظوو



 دحاأل ا تحسس سس سس  ىلازفلامامإلا لئاسةعومجب سح

 هب كرادتتل «كموي عيمج ىف كداروأ كريبدتي كتاقوأ بترتو ء ميظعلا هطخسو ميلألا هباقعل

 ىقونتو «كموي ىف ميلألا ىلاعت هللا طخ سل ضرعتلا نم زرتحتو ءكريصقت نم تطرف ام

 لصفتو «ىلاعت هللا ةعاطب الإ كراهن عيمج ىف لغتشت ال نأ مزعتو «نيملسملا عيصجل ريخلا

 الو ءاهب لغشتل اهبابسأ ةئيهت لمأتتو ءاهلضفأ راتختو ءاهيلع ردقت ىتلا تاعاطلا كبلق ىف

 نع رمألا جورخو «لمألل عطاقلا توملا لولحو «لجألا برق ىقع ركفتلا كنع عدت

 .رارتغالا لوطب ةمادنلاو ةرسحلا لوصحو «رايتخالا

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نهادحإ :تاملك رشع كراكذأو كتاحيبست نم نكيلو

 ءىش لك ىلع وهو ريخلا هديب «تومي ال ىح وهو تيميو ىيحي ءدمحلا هلو كلملا هل ءهل

 بر هراهقلا دحاولا هللا الإ هلإ ال :ةئلاثلا .نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال :ةيناثلا .ريدق

 الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناخحبس :ةعبارلا .رافغلا زيزعلا ءامهنيب امو ضرألاو تاومسل

 ةكئالملا بر سودق حوبس :ةسماخلا .ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا

 ميظعلا هللا رفغتسأ :ةعباسلا .ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس :ةسداسلا . حورلاو

 الو تيطعأ امل عنام ال مهللا :ةنماثلا .ةرفغملاو ةبوتلا هلأسأو مويقلا ىحلا وه الإ هلإ ال ىذلا

 ىلع لص مهللا :ةعساتلا .دجلا كنم دجلا اذ عفني الو تيضق امل دار الو تعنم ال ىطعم

 ىف ءىش همسا عم رضي ال ىذلا هللا مسب :ةرشاعلا .ملسو هبحصو دمحم لآ ىلعو دمحم

 ةئام امإ تاملكلا هذه نم ةدحاو لك رركت . ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا ىفاالو ضرألا

 . ةئام عومجملا نوكيل .هلقأ وهو تارم رشع وأ «ةرم نيعبس وأ «ةرم

 نم لضفأ كلذ نأ ربخلا ىفف «سمشلا عولط لبق ملكتت الو راكذألا هذه مزالو

 ركذلاب لاغتشالا ىنعأ ؛مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبت ىلع ليعامسإ دلو نم باقر نامث قاتعإ

 .مالك هللختي نأ ريغ نم سمشلا عولط ىلإ

 لاوزلا ىلإ سمشلا عولط نيب ام بادآ
 تقو لاوز دنع كلذو ؛نيتعكر لصف حمر ردق تعفتراو سمشلا تعلط اذإف

 ىحضأ اذإف . سمشلا عافترا ىلإ حبصلا ةضيرف دعب نم ةهوركم اهنإف «.ةالصلل ةهاركلا

 دقف .ىنثم اًينامث وأ هيياادب يضاحلا 2 .هعبر نم بيرق هنم ىضمو راهنلا

 . هلع هللا لوسر نع اهلك دادعألا هذه تلقن

 عولط نيب سيلف «للق تسيلف ءاش نمو رثكتسيلف ءاش نمف ءاهلك ريخ ةالصلاو
 عبرأ هيف كلف كتاقوأ نم اهنع لضف امف ؛هذه الإ ةالصلا نم ةبتار لاوزلاو سمشلا

 :تاالاح



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حتبسلسلبللللع د سل غ8 دج

 نود نيدلا ىف عفانلا ملعلا بلط ىف هفرصت نأ ءلضفألا ىهو :ىلوألا ةلاحلا

 هللا نم كفو ىف ديزي ام وه عفانلا ملعلاو .اًملع هومسو هيلع سانلا بكأ ىذلا لوضفلا

 نم للقيو «كبر ةدابعب كتفرعم ىف ديزيو .كسفن بويعب كتريصب ىف ديزيو «ىلاعت
 زرتحت ىتح كلامعأ تافآب كتريصب حتفيو .ةرخآلا ىف كتبغر ىف ديزيو ءايندلا ىف كتبغر
 ىتح ءوسلا ءاملع ىلع هسيبلت ةيفيكو :هرورغو ناطيشلا دياكم ىلحءهكعلطيو ءاهنم
 ةليسوو ةعيرذ ملعلا اوذختاو «نيدلاب ايندلا اورتشا ثيح ءهطخسو ىلاعت هّللا تقمل مهضرع

 لوط مهتمه فرصو .نيكاسملاو ىماتيلاو فاقوألا لاومأ لكأو نيطالسلا لاومأ ذخأ ىلإ

 ةشقانملاو «ةارامملاو ةاءارملا كلذ مهرطضاو «قلخلا بولق ىف ةلزنملاو هاجلا بلط ىلإ مهراهن

 «نيدلا مولع ءايحإ باتك ىف هانعمج دق عفانلا ملعلا نم نفلا اذهو .ةاهابملاو مالكلا ىف

 مث هب لمعو كلذ ملع نمف ؛هيلإ عداو هملع مث ءهب لمعاو هلصحف هلهأ نم تنك نإف

 .مالسلا هيلع ىسيع ةداهشب تاومسلا توكلم ىف اًميظع ىعدي كلذف «هيلإ اعدو هملع

 ءىش لضفو ءاّنطايو ًرهاظ كسفن حالصإ نم تغرفو ءهلك كلذ نم تغرف اذإف

 ىف ةردانلا عورفلا هب فرعتل هقفلا ىف بهذملا ملعب لغتشت نأ سأب الف «كتاقوأ نم

 كلذف «تارهشلا ىلع مهبابكنا دنع تاموصخلا ىف قلخلا نيب طسوتلا قيرطو «تادابعلا

 ام كرت ىلإ كسفن كتعد نإف .تايافكلا ضورف ةلمج نم تامهملا هذه نم غارفلا دعب اًضيأ

 كبلق ىف سد دق نيعللا ناطيشلا نأ ملعاف «كلذل ًالاقئتسا راكذألاو داروألا نم هانركذ
 رخسي مث ككلهيف هل ةكحض نوكتقف هب رتغت نأ كايإف .هاجلاو لالا بح وهو ؛نيفدلا ءادلا

 نكل ءاهنع السك اهلقثتست ال تنكف تارابعلاو داروألا ىف ةدم كسفن تربج نإف .كنم

 كلذف ءةرخآلا رادلاو ىلاعت هللا هجو الإ هب درت ملو عفانلا ملعلا ليصحت ىف كتبغر ترهظ

 حصت مل نإف «ةينلا ةحص ىف نأشلا نكلو ؛ةينلا تحص امهم تادابعلا لفاون نم لضفأ

 .لاجرلا مادقأ ةلزمو لاهجلا رورغ ندعم وهف

 فئاظوب لغتشت نكل .نيدلا ىف عفانلا ملعلا ليصحت ىلع ردقت ال نأ :ةيناشلا ةلاحلا

 ريسو نيدباعلا تاجرد نم كلذف ءةالصلاو ةءارقلاو حيبستلاو ركذلا نم. تادابعلا

 .نيزئافلا نم كلذب اًضيأ نوكتو .نيحلاصلا

 بولق ىلع رورس هب لخديو «نيملسملا ىلإ ريخ هنم لصي امب لغتشت نأ :ةثلاثلا ةلاحلا

 .«نيدلا لهأو ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمدخك .نيحلاصلل ةحلاصلا لامعألا هب رسيتي وأ «نينمؤملا

 ةدايعلاب ىضرملا ىلع ًالثم ددرتلاو «نيكاسملاو ءارقفلا ماعطإ ىف ىعسلاو مهلاغشأ ىف ددرتلاو

 قفر اهيفو تادابع هذه نإف «لفاونلا نم لضفأ كلذ لكف ؛عييشتلاب زئانجلا ىلعو



 [ .37 تحبس سس سس ا ىلازفلامامإلالئاسةعومجم بح

 ىلع وأ كسفن ىلع اًباستكا كتاجاحب لغتشاف كلذ ىلع وقت مل نإ :ةعبارلا ةلاحلا
 بكترت مل اذإ كنيد كل ملسو ءكديو كناسل نم اونمأو نوملسملا كنم ملس دقو .كلايم

 تاماقم ىلإ ىقرتلا لهأ نم نكت مل نإ نيميلا باحصأ ةجرد كلذب لانتف ءةيصعم

 هيرب لف 6 نلابعت هللا دايع نم ادع قوت رآ كو دهب اه هللاب ةايقلار لدحاشت نأ
 . ةقبطلا هذه ىف نوكت نأ كايإف ؛نيكلاهلا

 ءادأ ىلع رصتقملا وهو «ملاس امإ :تاجرد ثالث ىلع هنيد قح ىف دبعلا نأ ملعاو

 نوكت نأ كايإ مث كايإو ءائاس نوكت نأ دهتجاف احبار نوكت نأ ردقت مل نإف ءمزاوللا ىلع

 . ًارساخخ

 ةلزنم مهقح ىف لزني نأ :ىلوألا :تاجرد ثالث هل دابعلا رئاس قح ىف دبعلاو

 ىلع رورسلل ًالاخدإو مهب اًافر مهضارغأ ىف ىعسي نأ وهو «ةكئالملا نم ةرربلا ماركلا

 فكي نكلو هريخ مهلاني الف «تادامجلاو مئاهبلا ةلزنم مهقح ىف لزني نأ :ةيناثلا .مهبولق

 ال «تايراضلا عابسلاو تايحلاو براقعلا ةلزنم مهقح ىف لزني نأ :ةثلاثلا .هرش مهنع

 نع لزنت نأ رّذحاف ةكئالمللا قفأب قحتلت نأ ىلع ردقت مل نإف .هرش ىقتي الو هريخ ىجري
 تيضر نإف «تايراضلا عابسلاو تايحلاو براقعلا بتارم ىلإ تادامجلاو مئاهللا ةجرد

 اًفافك وجنت كلعلف ءنيلفاس لفسأ ىلإ ىوهلاب اهل ضرت الف نييلع ىلعأ نم لوزنلا كسفنل
 كشاعم وأ كداعم ىف كعفني امب الإ لغتشت ال نأ كراهن ضايب ىف كيلعف .كيلعالو كل ال

 عم كنيد قحي مايقلا نع تزجع نإف «كداعم ىلع هب ةناعتسالا نعو هنع ىنغتست ال ىذلا

 نإف .ةمالسلاو ةاجنلا اهيفف اهب كيلعف «ءكل ىلوأ ةلزعلاف ءملست ال تنكو سانلا ةطلاخم

 اهعمق ىلع ردقت ملو ىلاعت هللا ىضري ال ام ىلإ كبذاجت ةلزعلا ىف سواسولا تناك

 ةميتغلا نع انزجع اذإ ءانلاوحأو كلاوحأ نسحأ وهف مونلاب كيلعف «تادابعلا فئاظوب

 وخأ مونلا ذإ «هتايح ليطعت ىف هئيد ةمالس نم لاحب سخأف .ةميزهلا ىف ةمالسلاب انيضر
 .تادامجلاب قاحتلاو ةايحلا ليطعت وهو «توملا

 تاولصلارئاسل دادعتسالا بادآ
 ليللا ىف مايق كل ناك نإ ةلوليقلا مدقتف «لاوزلا لبق رهظلا ةالصل دعتست نأ ىغبني

 مايص ىلع ةنوعم روحسلا ىف نأ امك «ليللا مايق ىلع ةنوعم اهيف نإف «ريخلا ىف رهس وأ
 لبق ظقيتست نأ دهتجاو .راهنلاب مايص ريغ نم روحسلاك ليللا مايق ريغ نم ةلوليقلاو ءراهنلا



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجمب تيل عال

 1 َ مث فبيجتف نذؤملا رظتنتو ءدجسملا ةيحت ىلصتو ءدجسملا رضحتو ءأضوتتو «كلاوزلا

 0 اذه» :لوقيو نهلوطي َهّلِكَع هللا لوسر ناك «لاوزلا بقع تاعكر عبرأ 52

 «ةدكؤم ةنس رهظلا لبق عبرألا هذهو «ٌحلاَص لمَ هيف ىل مهري انأ بحأت «ءاَمّسلا باو هيف

 كلم فلأ نوعبس هعم ىلص نهدوجسو نهعوكر نسحأف نهالص نم نأ ربخلا ىفف
 امهف «نيتعكر ضرفلا دعب ىلصت مث .مامإلا عم ضرفلا ىلصت مث .ليللا ىلإ هل نورفغتسي
 . ةتباثلا بتاورلا نم

 ىف ىعس وأ .«نآرق ةءارق وأ ءملسم ةناعإ وأ ء«ملع ميلعتب الإ رصعلا ىلإ لغتشت الو

 لاق دقف .ةدكؤم ةنس ىهف ءرصعلا لبق تاعكر عبرأ ىلصت مث . كنيد ىلع هب نيعتست شاعم

 , هَلْلَع هؤاعد كلاني نأ دهتجاف .«رصعلا لبق اعبرأ ىلص أرما هللا محرلا : هلع هللا لوسر

 .هلبق قبس ام لثمب الإ رصعلا دعب لغتشت الو

 لب ءقفتا فيك قفتا امب تقو لك ىف لغتشتف ةلمهم كتاقوأ نوكت ّنأ ىغبني الو

 هادعتتال الغش تقو لكل نيعتو «كراهنو كليل ىف كداروأ بترتو .كسفن بساحت نأ ىغبني
 نام ذاق ىلا هقابفل تكتتت اذ[ اماقأ :تاقوألا ةكرب نهظتا فلل دف ”فارعم هك رولا
 كتاقوأو ءاًعئاض كتاقوأ رثكأ ىضقنيف ءتقو لك ىف لغتشت اذامب ىردت ال «مئاهبلا

 هللا راوج ىف دبألا راد ميعن ىلإ كلوصو هيو .كتراجت هيلمتو .كلام سأر كرمعو .كرمع

 .هل دوع الف تاف اذإف هل لدب ال ذإ ءاهل ةميق ال ةرهوج كسافنأ نم سفن لكف «ىلاعت

 .مهرامعأ ناصقن عم مهلاومأ ةدايزب موي لك نوحرفي نيذلا نيرورغملا ىقمحلاك نكت الف

 امهنإف ءحلاص لمع وأ ملع ةدايزب الإ حرفتالو .صقني رمعو ديزي لام ىف ريخ ىأف

 .كؤاقدصأو كدلوو كلامو كلهأ كنع فلختي ثيح ربقلا ىف كنابحصي كاقيفر

 حيبستلاب لغتشاو «بورغلا لبق دجسملا ىلإ دوعت نأ دهتجاف سمشلا ترفصا اذإ مث

 دمحب حبسو» :ىلاعت هللا لاق ؛عولطلا لبق ام لضفك تقولا اذه لضف نإف ءرافغتسالاو

 61١. : هلل ( اهيورغ َلَبَقو سمّشلا عولط لبق بَ
 «نيتذوعملاو» «ىشغي اذإ ليللاو» «اهاحضو سمشلاو» سمشلا بورغ لبق أرقاو

 مهللا :هدعب لقو هبجأف ناذألا تعمس اذإف ءرافغتسالا ىف تنأو سمشلا كيلع برغتلو

 ىتؤت نأ «ءكتاعد تاوصأو كتالص روضحو «كراهن رابدإو كليل لابقإ دنع كلأسأ ىنإ

 كنإ هتدعو ىذلا دومحملا ماقملا هثعباو .ةعيفرلا ةجردلاو فرشلاو ةليضفلاو ةليسولا دمحم

 نيس امك ةاعدلاو ةاهلا فلعل

 امهف ملكتت نأ لبق نيتعكر هدعب ّلصو «ةماقإلاو نذؤملا باوج دعب ضرفلا لص مث
 فاكتعالا ىونت نأ كنكمأ نإو ءةنس اًضيأ ىهف اًعبرأ امهدعب تيلص نإو «برغملا اتيتار



 1 اس تت 1 اح ىلارغلامامإلا لئاسر ةعومجم كح

 وق نع يمهل لوسر لثسو  نيباوألا ةالص ىهو ا لوأ اهنأل ليللا ة ةكشان ىهو

 َنيَبام ةالصلا ىه» :لاقق دل :ةدجسلا م عجاضملا نع مهبوتج ئفاجتت إل: ىلاعت

 نم ىهو ةاغلم عمج ىغالملاو - © ةرخآ آبذهتو راهثلا ل و ىغالمب بهذت اهنإ نْيءاّشعلا
 .وغللا

 لضفف «.نيناذألا نيب ال ءايحإ ضرفلا ليق تاعكر عيرأ لصق ءاشعلا تقو لخد اذإف

 .دريال ةماقإلاو نيناذألا نيب ءاعدلا نأ ريخلا ىفو .ريثك كلذ

 كرابت* و «ةنجسلا ملا» ةروس امهيف أرقاو «نيتعكر ةبتارلا لصو درفلا لص مث

 عيرأ امهدعي لصو . ع هللا لوسر نع روثأم كلذف .«ناحدلا»و «سي» ةروس وأ «كلملا

 وأ نيتميلستب اًنالث اهدعب رتولا لص مث نولقت مجيلع ىلع لوب امرشا ىفف «تاعكر
 اهيأ اي لقو «ىلعألا كبر مسا حبس ةروس اهيف أرقي هِيَ هللا لوسر ناكو ؛ةذحاو ةميلستب

 رخآ نوكيل رتولا رخأق ليللا مايق ىلع اًمزاع تتك نإف .نيتذوعملو ءصالخإلاو «نورقاكلا

 وهللاي لغتشت الو ءباتك ةعلاطم وأ ملع ةركاذمب كلذ دعي لغتشا مث  ًارتو ليللاب كتالص

 .اهميتاوخب لامعألا امنإف «كمون لبق كلامعأ ةمتاخ كلذ نوكيف بعللاو

 مونلابادأ
 ىف تيملا عجضي امك كنيمي ىلع منو ةلبقلا لبق تم كشارف طسباف موتلا تدرأ اذإف

 ىف كحور ضيقي ىلاعت هللا لعلو  ثعبلا لثم ةظقيلاو .توملا لثم مونلا نأ ملعاو .هدحل

 مانتو «كسأر تحت ةيوتكم كتيصو نوكتو «ةراهط ىلع مانت نأب هئاقلل انعتسم نكف .كتليل

 عيمجل ريخلا ىلع مزرعاو .ةيصعم ىلإ دوعت ال نأ ىلع اًمزاع ءارقغتسم بونذلا نم اًبئات

 سيل ءاديرف اديحو كلذك دحللا ىف عجضتس كنأ ركذتو ؛ىلاعت هللا كثعب نإ نيملسملا

 .كيعسب الإ ىزجت الو «كلمع الإ كعم

 اذإ الإ «ةايحلل ليطعت موتلا نإف ءةئيطولا شرفلا ديهمتب اًفملكت مونلا بلجتست الو

 نورشعو عبرأ راهتلاو ليللا نأ ملعاو .كنيدل ةمالس كمونف .كيلع ًالابو كتظقي تناك

 نيتس ًالثم تشع نإ كيفكيف ءتاعاس نامث نم رثكأ راهنلاو ليللاب كمون نكي الف ءةعاس
 .كرمع ثلث وهو ءةنس نيرشع اهنم عيضت نأ ةنس

 ءحبصلا ليق مايقلا ىلع وأ ليللا مايق ىلع مزعاو  كروهطو ككاوس مونلا دنع دعأو

 كنع ىنغت نلف ءكرقف مويل كزوتك نم رثكتساف «ربلا زونك نم زنك ليللا فوج ىف ناتعكرف
 تم اذإ ايندلا زونك
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 ىبنذ ىل رفغاق ءهعفرأ كمسابو «ىينج تعضو ىبر كمساب :كمون دنع لقو

 رش نم مهللا تر «تومأو ايحأ كمساب مهللا .كدابع ثعبت موي كباذع ىنق مهللا

 تنأ مهللا . ميقتسم طارص ىلع ىبر نإ ءاهتيصانب ذخآ تنأ ةباد لك رش نمو ءرش ىذ لك

 ح ئش د تنأو ءءىش كدعب سيلف رخآلا تنأو «ئش كلبق سيلف لوألا

 تقلخ تنأ مهللا .رقفلا نم ىننغاو نيدلا ىنع ضقا «ئش كنود سيلف نطابلا تنأو

 ظفحت امب اهظفحاف اهتييحأ نإو اهل رفغاف اهتمأ نإ ءاهايحمو اهتامم كل ءاهافوتت تنأو ىسفن
 مهللا .ةرخآلاو ايندلاو نيدلا ىف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ىنإ مهللا .نيحلاصلا كدابع هب

 كيلإ ىنبرقت ىتح ؛كيلإ لامعألا بحأب ىنلمعتساو «كيلإ تاعاسلا بحأ ىف ىنظفيأ

 كوعدأو .ىل رفغتف كرفغتسأو «ىنيطعتف كلأسأ نأ دعب ءكطخس نع ىندعبتو «ىفاز

 يرسل نيخأ نإ داك هوعنلا] # لوسرلا سالب ركل هلا اتا ون
 ىلعو ىلاعت هللا ركذ ىلع تنأو مونلا كذخأيلو .كلملا كرابتو «نيتذوعملاو ءصالخإلاو

 اذإف . ظقيتسي نأ ىلإ اًيلصم بتكو شرعلا ىلإ هحورب جرع كلذ لعف نمف ةراهطلا

 تّقش نإف .كرمع ةيقب بيترتلا اذه ىلع موادو ءًالوأ كتفرع ام ىلإ عجراف تظقيتسا
 رصق ىف ركفتو ءءافشلل اًراظتنا ءاودلا ةرارم ىلع ضيرملا ربص ربصاف ةموادملا كياع

 دبأ ىهو ةرخآلا رادلا ىف كماقم ىلإ ةفاضإلاب ةليلق ىهف ةنس ةئام ًالثم تشع نإو ؛كرمع

 اهب حيرتست نأ ءاجر ةنس وأ رهش ايندلا بلط ىف لذلاو ةقشملا لمحتت كنأ لمأتو .دابألا

 لوطت الو ؟دابآلا دبأ ةحارتسالا ءاجر لئالق اًمايأ كلذ لمحتت ال فيكف .ًالثم ةنس نيرشع
 ىلعلف مويلا ةقشملا لمحتأ نإ :كسفن ىف لقو توملا برق ردقو «كلمع كيلع لقثيف كلمأ

 صوصخم تقو ىف مجهيال توملا نإف ؛ادغ تومأ ىلعلف ةليللا ربصأو «ةليشلا ترمأ

 دادعتسالا نم ىلوأ هل دادعتسالاف .هموجه نم دب الف ءصوصخم نسو صوصخم لاح.و

 دحاو موي الإ كلجأ نم قبي مل هلعلو «ةريسي ةدم الإ اهيف ىقبتال كنأ ملعت تنأو ءايندلل

 موي هللا ةعاط ىلع ربصلا كسفن فلكو «موي لك كببلق ىف اذه رّدقف ؛دحاو سمن وأ

 ترفن ىلاعت هللا ةعاط ىلع ربصلا اهتمزلأو ةنس نيسمخ ءاقبلا تردق ول كنإف ءامويف

 نيو وس نإ ل رخل كل كيرف ةقرؤولا ليغ تحرتلل كلذ :كلعف نان: فارس كيسمكملاز
 حابصلا دنعا و ءهل رخآ ال ارسحت ترسحتو هيستحت ال تقو ىف توملا كءاج تلهاستو

 0 : ص1 6 نيح دعب هأبن ملعَتَلو 9: نيقيلا ربخلا كيتأي توملا دنعو «ىرسلا موقلا دمحي

 بادآو ءامهبادآو موصلاو ةالصلا ةيفيك كل ركذنلف ءداروألا بيترت ىلإ كاندشرأ اذإو

 .ةعمجلاو ةودقلاو ةمامإلا
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 ةالصلا بادآ
 رتس نمو «.ناكملاو بايثلاو ندبلا ىف ثدحلا ةراهطو ء«ثبخلا ةراهط نم تغرف اذإف٠

 ءامهمضت ال ثيحب كيمدق نيب اًجوازم ءاّمئاق ةلبقلا ليقتساف «ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم ةروعلا
 رضحأو ؛ميجرلا ناطيشلا نم اهب اًنصحت «# سائلا برب ذوعأ لقو» أرقا مم .اًمئاق وتساو

 نأ حتساو «ىجانت نمو موقت نم ىدي نيب رظناو «ساوسولا نم هغرفو ءهيف تنأ ام كبلق
 هنأ ملعاو «تاوهشلا ثئابخو ايندلا سواسوب نوحشم ردصو لفاغ بلقب كالوم ىجانت

 كعوشخ ردقب كتالص نم هللا لبقتي انإف «كبلق ىلإ رظانو ءكتريرس ىلع علطم ىلاعت

 . كعرضتو كعضاوتو كعوضختو

 ملو كبلق رضحي مل نإف. كاري هنإف ءارت نكت مل نإف ءهارت كنأك كتالص ىف هدبعاو

 2008 الجر نأ ردقف ؛ ىلاعت هللا لالجب كتفرعم روصقل اذهف كحراوج نكست

 مث «كحراوج نكستو كبلق رضحي كلذ دنعف ءكتالص فيك ملعيل كيلإ رظني كتيب لهأ
 عالطا تردق اذإ ,ءكالومو كقلاخ نم نيحتست الأ !ءوسلا سفناي :لقو كسفن ىلإ عجرا

 تنسحو كحراوج تعشخ كعفن الو كرض هديب سيلو كيلع هدابع نم ليلذ دبع

 نم لقأ كدنع ىلاعت وهأ !هتمظعل نيعشخت الو كيلع علطم هنأ نيملعت كنإ مث «كتالص

 !كسفنل كتوادع مظعأ امو .«كلهجو كنايغط دشأ امف ؟هدابع نم دبع

 كتالص نم سيل هنإف ؛كتالص ىف كعم رضحي نأ هاسعف «ليحلا هذهب كبلق جلاعف

 .جوحأ ريكفتلاو رافغتسالا ىلإ وهف وهسلاو ةلفغلا عم هب تيتأ ام امأو ءاهنم تلقع ام الإ

 ةعامج روضح ترظتنا نإو ءكدحو تنك نإو ةماقإلا كرتت الف كبلق رضح اذإف

 كلذ نكيلو ؛ىلاعت هلل رهظلا ضرف ىدؤأ :كبلق ىف لقو وناف تمقأ اذإف ءمقأ مث نذأف

 كيدي عفراو ءريبكتلا نم غارفلا لبق ةينلا كنع برغت الو .كريبكت دنع كبلق ىف ارضاح
 الو ءةروشنم امهعباصأو ناتطوسيم امهو «كيبكنم وذح ىلإ ًالوأ امهلاسرإ دعب ريبكتلا دنع

 كعباصأ سوءربو ؛«كينذأ ىتمحش كيماهبإب ىذاحت ثيحب امهجيرفت الو امهمض فلكتت

 عفدت الو .قفرب امهلسرأ مث ربكف امهرقم ىف اترقتسا اذإف . كيبكنم كيفكبو «كينذأ ىلعأ
 اًئيب امهضفتت الوءاًمفر فلخ ىلإ الو ءاعفد مادق ىلإ لاسرإلاو عفرلا دنع كيدي

 ىلع اهعضوب ىنميلا مركأو «كردص ىلإ امهعفر فنآتساف امهتلسرأ اذإف .ًالامشالو

 لقو ؛اهعوك ىلع اهب ضبقاو ءىرسيلا كعارذ لوط ىلع ىنميلا عباصأ ريشناو ىلا

 :أرقا مث «ًاليصأو ةركب هللا ناحيبسو اًريثك هلل دمحلاو ءاريبك ربكأ هللا» رو دا

 . :ماعنألا] « نيكرشملا نم اَنَأ امو افيتح ضرألاو تاوُمَّسلا رطَف يذّلل يهجو تهجو »



 ب ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعووجم تسسسس سس 8م

 هل كيرش ال١ 2.5157 :ماعتألا] « نيملاعلا بر هلل يتامهو يايحمو يكسنو يتالص نإ

 ةحتافلا أرقا مث «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :لق مث  «نيملسملا نم انأو ترمأ كلديو

 الو نيمآ لقو ءةالصلا ىف كتءارق ىف ءاظلاو داضلا نيب قرفلا ىف دهتجاو ءاهتانيدشتب

 . اةلصو ؛نيلاضلا الو» هلوقب هلت

 نأ الإ «ءنييلوألا نيتعكرلا ىف ىنعأ ءءاشعلاو برغملاو حبصلا ىف ةءاّرقلاب رهجاو

 ء«لصفملا نم لاوطلا روسلا نم ةحتافلا دعب حبصلا ىف أرقاو .نيمأتلاب رهجاو ءامومأم نركت

 تاذ ءامسلاو» :وحن ءهطساوأ نم ءاشعلاو رصعلاو رهظلا ىقو هراصق نم برغملا ىفو

 هللا وه لق» و «نورفاكلا اهيأ اي لق» رفسلا ىق حيصلا ىفو ءروسلا نم اهيراق امو «جوربلا

 . هللا ناحبس رادقمب امهتيب لصفا نكلو «عوكرلا ةريبكتب ةروسلا رخآآ لصت الو .ةدحأ

 ردجأو كمهل عمجأ كلذف ءكالصم ىلع كرظن ًارصاق اًقرطم كمايق عيمج ىف نكو

  كتالص ىف ًالامشو انيمي تفتلت نأ كايإو ؟؛كيلق روسذحل

 عض مث «عوكرلا ءاهتتا ىلإ ريبكتلا دمو ءقيس امك كيدي عقراو عوكرلل ربك مث

 كسأرو كقنعو كروهظ دمو «كيتبكر بصتاو «ةروشتم كعياصأو كيتبكر ىلإ كيتح-ار

 مضت لب «كلذ لعفت ال ةأرملاو ؛كيبنج نع كيقفرم فاجو «ةدحاولا ةحيفصلاك اًيوت.م

 عبسلا ىلإ ةدايزلاف ادرفتم تنك نإو ءاثالث «ميظعلا ىبر ناحبس» لقو ؛ضعي ىلإ اهسنعب
 نمل هللا عمس» :ًالئاق كيدي عفراو ءاّمتئاق لدتعت ىتح كسأر عفرا مث .نسح رشعلاو

 ام ءلمو ضرألا ءلمو تاومسلا ءلم دمحلا كل اتير» :لقف امئاق تيوتسا اذإف ؛هدمح

  #دعب ءىش نم تئدش

 ءعوكرلا نم كلادتعا ىف ةيناثلا ةعكرلا ىف تونقلا أرقاق حيصلا ةضيرف ىف تنك نإو

 كتهبج مث كيدي مث كيتيكر ضرألا ىلع ًالوأ عضو «نيديلا عفار ريغ ربكم دجسا مث
 - كيذخف نع كنطب لقأو ءكيبنج نع كيقفرم فاجو ةهيمجلا عم كفنك عضو ءةقوشكم

 ىلع كعارن شرفت الو «كيبكنم وذ ح ضرأل رنع كيدي عضو - كلذ لعفقت ال ةأرأاو

 .ادرقتم تنك نإ ارشع وأ اًعيس وأ اًنالث «ىلعآلا ىبر ناحيس#» :لقو «ءضرألا

 «ىرسيلا كلجر ىلع سلجاو ءاسلاج لدتعت ىتح (ريكم دوجسلا نم كسأر عقرا مث

 ىل رفغا بر» :لقو ةروشنم عباصألاو كيذخق ىلع كيدي عضو «ىتميلا كمدق بصنتاو

 اًَنلاج لدععا مث .كلذك ةيتاث دجسا مث .«ىتع فعاو ىتفاعو ىتقزراو ىتمحراو

 . اهيقع دهشت ال ةعكر لك ىق ةحارتسالل

 ءعافترالا ةلاح ىف كيلجر ىدحإ مدقت الو ءضرألا ىلع نيديلا عضتو موقت مث

 كعافترا فصتتم ىلإ اهدمو ءةحارتسالا ةلج دح نم برقلا دنع عافترالا ةريبكتب ئدتباو



 دع [:.4 تحسيس بسسس  ىلازفلا مامإلا لئاسرةعومعبم حج

 دعأو «ىلوألاك ةيناثلا ةعكرلا لصو ؛ةفطتخم ةفيفخ ةلج ةسلجلا هذه نكتلو «مايقلا ىلإ

 ىف ىنميلا ديلا عضو ءلوألا دهشتلل ةيناثلا ةعكرلا ىف سلجا مث ءءادتبإلا ىف ذوعتلا

 رشأو ءامهلسرتق ماهبإلاو ةحبسملا الإ «عباصألا ةضويقم ىنميلا ذخفلا ىلع دهشتلا نمولج

 عباصألا ةروشنم ىرسيلا ديلا عضو «هلإ ال١ كلوق دنع ال «هّللا الإ» كلوق دنع كانمي ةحبسمب

 ىفو «نيتدجسلا نيب امك دهشتلا اذه ىف ىرسيلا كلجر ىلع سلجاو ءىزنيلا ذخملا ىلع
 . هلع ىبنلا ىلع ةالصلا دعب روثأملا فورعملا ءاعدلا لمكتساو ءاّئروتم ريخألا دهشتلا

 مدقلا بصناو «كتحت نم ةجراخ ىرسيلا كلجر عضو ءرسيألا ككرو ىلع هيف سلجاو

 ىري ثيحب تفتلاو ءنييناحلا ءنيترم «هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :غارفلا دعي لق مث ئنعبلا

 نم كيبتاج ىلع نم ىلع مالسلا وناو «ةالصلا نم جورخلا وناو «كيبناج نم كيدخ ضايب

 .درفنملا ةالص ةئيه هذهو .نيملسملاو ةكئالملا

 نسحلا لاقو .مهفتلاب ركذلاو ةءارقلا عم بلقلا روضحو عوشخلا ةالصلا دامعو

 لاقو .عرسأ ةيوقعلا ىلإ ىهف بلقلا اهيف رضحي ال ةالص لك: ىلاعت هللا همحر ىرصبلا

 اَمنإو ءاهر شع الو اهسدس اهنم هل بتكي الق ةالّصلا ىَّلَصِبَل دعلا نإ : هلع هللا لوسر
 رلظط م

 «اهنم لقع ام رّدَقِب هتالص نم دْبعْلل بتكي

 ةولقلاو ةمامإلا بادآ
 دحأ فلخ تيلص ام : هيت كلام نب سنأ لاق ؛ةالصلا ففخي نأ مامإلل ىغبني

 . هيَع هللا لوسر ةالص نم متأ الو فخأ ةالص

 هتوص مامإلا عفريو .فوفصلا وتست مل امو «ةماقإلا نم نذؤملا عرفي مل ام ربكي الو
 لال ةمامإلا مامإلا ىوتيو . .هسفن عمسي ام ردقي الإ هتوص مومأملا عفريالو «تاريبكتلاب

 رسيو .ةودقلا لضف اولاتو هي ءادتقالا اوون اذإ موقلا ةالص تحص وني مل اذإف ءلضفلا
 برغملا ىيلوأو حبصلا عيمج ىف ةروسلاو ةحتافلاب رهجيو ءدرفتملاك ذوعتلاو حاتفتسالا ءاعدب
 مومأملا نرقيو .مومأملا كلذكو «ةيرهجلا ىف نيمآ هلوقب رهجيو .درفنملا كلذكو ءءاشعلاو

 ؛هسفت هيلإ بوتيل ةحتافلا بقع ةتكس مامإلا تكسيو .هل اًبيقعت ال اًعم مامإلا نيمأتب هتيمأت
 الو «مامإلا ةءارق دنع عامتسالا نم نكمتيل ةتكسلا هذه ىف ةيرهجلا ىف ةحتافلا مومأملا أرقيو
 ةثالثلا ىلع مامإلا ديزي الو  مامإلا توص عمسي مل اذإ الإ ةيرهجلا ىف ةروسلا مومأملا أرقي
 ىلع لص مهللا» لوق دعب لوألا دهشتلا ىف ديزيالو ءدوجسلاو عوكرلا تاحيبست ىف
 هءاعد ديزيالو ءموقلا ىلع لوطيالو «ةحتافلا ىلع نيتريخألا نيتعكرلا ىف رصتقيو .«دمحم
 ميلستلا دنع مامإلا ىونيو . هع هللا لوسر ىلع هتالصو هدهشت ردق ىلع ريخألا دهشتلا ىف



 سح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعووجم تسع سيسي ٠١ دع

 نم غرفي اهدعب ةعاس مامإلا ثبليو .هباوج مهميلستب موقلا ىوتيو ءموقلا ىلع مالسلا

 موقيالو .ًالوأ نفرصنيل ءاسن هفلخ ناك نإ تفتلي الو ءههجوب سانلا ىلع لبقيو «مالسلا

 نيميلاو «هلامش وأ هنيمي نع ءءاش ثيح مامإلا فرصنيو .مامإلا موقي ىتح موقلا نم دحأ

 «اندها مهللا» :لوقي لب حبصلا تونق ىف ءاعدلاب هسفن مامإلا صخي الو .هيلإ بحأ

 مومأملا أرقيو .رابخألا ىف كلذ تبثي مل ذإ .مهيديأ نوعفري الو موقلا نمؤيو ؛هب رهجيبو
 لخدي لب هدحو مومأملا فقي الو .2«كيلع ىضقيالو ىضقتال كنإ» :هلوق نم تونقلا ةيقب

 وأ هلاعفأ ىف ماممإلا ىلع مدقتي نأ مومأملل ىغبني الو .هريغ هسفن ىلإ رجي وأ فصلا ىف

 عوكرلا دح ىلإ مامإلا ىهتنا اذإ الإ عوكرلل ىوهيالو هنع رخأتي نأ ىغبشي لب «هيواسي
 . ضرألا ىلإ مامإلا ةهبج لصت مل ام دوجسلل ىوهيالو

 ةعمجلا بادآ
 ةمالا لمت يد دبو تع هللا صحا تيرت عويدرهو ؟نيمؤلا لع ةحيفلا 61 ملعا

 دعتساف ؛اهايإ هاطعأ الإ ةجاح اهيف ىلاعت هللا لأسي ملسم دبع اهقفاوي ال ةمهم ةعاس هيفو

 ةعاس اهنإف « سيمخلا ةيشع رافغتسالاو حيبستلا ةرثكبو بايثلا فيظنتب سيمخلا موي نم اهل

 . ىهن اهدارفإ ىف ءاج ُّ

 ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغ نإف .ةعمجلا موي لسغ لستغاف حبصلا كيلع علط ذإف

 .دكؤم تباث ىأ ءملتحم لك

 بيطلا ع ا 5 هّللا 0 بايثلا بحأ 0 يل بايثلاب نيزت مث

 0 ل 4
 ةعاسلا ىف حار نمو ءَنرَْأ اشبك برق امْنَكَ ةثلاثلا ةعاسلا ىف حار نمو درب برق منَ

 جرح اذإف .ةَضْيِب بر امنأكف ةسماخلا ةعاسلا ىف ذ حار نمو «ةجاجد برق امنأكت ةعبارلا
 ا ا ا ا

 ل

 «كيدي نيب اورمي ال ىتح ةناوطسا وأ طئاح برقب سلجاو «نولصي مهو مهيديأ نيب رمت الو



 غ٠ ٠١ تح ب عبس سس سمسم ىلازقلاهامإلالئاسرةعومجم بح

 دعب ةعكر لك ىف أرقت «تاعكر عبرأ ىلصت نأ نسحألاو ؛ةيحتلا ىلصت ىتح دعقت الو

 هدعقم ىري ىتح تمي مل كلذ لعف نم نأ ربخلا ىفف ء«ةرم نيسمخ صالخإلا ةروس ةحتافلا

 عبرأ ىف أرقت نأ ةنسلا نمو .بطخي مامإلا ناك نإو ةيحتلا كرتت الو .هل ىري وأ ةنجلا نم
 ةدجسلا ملاو ناخدلاو سي ةروسف ردقت مل نإف «ءسيو هطو فهكلاو ماعنألا ةروس تاعكر

 نسحي مل نمو ؛ريثك لضف اهيفف «ةعمجلا ةليل ىف ةروسلا هذه ةءارق عدت الو ؛كلملا ةروسو

 .صاالخإلا ةروس ةءارق نم رثكيلف كلذ

 ءمامإلا جرخ امهمو .ةصانخخ مويلا اذه ىف هلي هللا لوسر ىلع ةالصلا نم رثكأو

 عدد .اهب ظاعتالاو ا مث «نذؤملا باوجب لغتشاو «مالكلاو ةالصلا مطقاف

 نمو هاَعَل دقَف تصنأ ْبْطْخَي مامإلاو هبحاصل لاق ْنَم نأ "ربخلا ىفف اطل نر امو هكا
000 

 .ظفللاب ال ةراشإلاب هريغ ىهني نأ ىغبتيف مالك تصنأ هلوق نأل ىأ (هَّل ةعمج الق اَغَن

 عبس ملكتت نأ لبق ةحتافلا أرقاف تملسو تغرف اذإف ؛قبس امك مامإلاب دتقا مث

 ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم كمصعي كلذف ءاعبس اًعبس نيتذوعملاو ءاًعبس صالخإلاو «تارم

 اي ئدبم اي ءديمحاي ىنغاي مهللا :كلذ دعب لقو ؛ناطيشلا نم كل اًررح نوكيو ىرخألا

 كلضفبو «كتيصعم نع كتعاطبو «كمارح نع كلالحب ىننغا «دودواي ميحر اي «ديعم

 ترام د 0 5 5 2 34 7 2 5
 ُهْيَع هللا لوسر نع ىورم كلذ لكف «ىنثم ىنثم اتس وأ نيتعكر ةعمجلا دعب لص مث

 . ةفلتخم لاوحأ ى

 اهنإف ةفيرشلا ةعاسلل ةبقارملا نسح نكو ءرصعلا ىلإ وأ برغملا ىلإ دجسملا مزال مث
 رضحت الو .عرضتم للذتم ىلاعت هلل عشاخ تنأو اهكردت نأ كاسعف «مويلا عيمج ىف ةمهب»

 ديزي ىذلا وهو «عفانلا ملعلا سلاجم لب ءصاصقلا سلاجم الو قلخلا سلاجم عماجلا ىف

 ىلإ ايندلا نم كوعديال ملع لكف ؛ايندلا ىف كتبغر نم صقنيو «هللا نم كفوخ ىف

 عفني ال ملع نم هللاب ذعتساف ءهنم كيلع دوعأ لهجلاف ةرخآلا
 دوعص دنعو «بورغلا دنعو «لاوزلا دنعو .ءسمشلا عولط دنع ءاعدلا رثكأو

 صضعب ىف ةفيرشلا ةعاسلا نوكت نأ كاشويف «ةالصلا ىلإ سانلا مايق دنعو «ربنملا بيطخلا

 .تاقوألا

 موصلاو ةالصلا نيب عمجتف «لق نإو هيلع ردقت امب مويلا اذه ىف قدصتت نأ دهتجاو

 ةصاخ عوبسألا نم مويلا اذه لعجاو .طابرلاو فاكتعالاو ركذلاو ةءارقلاو ةقدصلاو

 .عوبسألا ةيقبل ةرافك نوكي نأ هاسعف «كترخآل



 تح ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم د ل  لسطل ١

 مايصلا بادآ
 بسكو لقاونلاب ةراجتلا كرتتق ءناضمر رهش موص ىلع رصتقت نأ ىغيتي ال

 ىلإ رظنت امك نيمئاصلا لزانم ىلإ ترظن اذإ رسحتق «سيدارفلا ىق ةيلاعلا تاجرنلا

 .نييلع ىلعأ ىف مهو ىردلا بكوكألا

 :اهمايص ىف باوشلا ةلازجبو اهلضفو اهفرشب رابيخألا تدهش ىتلا ةلضافلا مايألاو

 نم لوألا رشعلاو ءةجحلا ىذ نم لوألا رشعلاو ءءاروشع مويو «جاحلا ريغل ةفرع موي

 ةجحلا وذو ةدعقلا وذ ىهو «لئاضفلا نم مرحلا رهشألا موصو .نايعشو بجرو ء«مرحملا

 رهشلا لوأف رهشلا ىف امأو ءةنسلا ىف هذهو ؛درس ةثالثو درف دحاو بجرو مرحملاو

 ىف امأو .رشع سماخلاو رشع عبارلاو رشع ثلاثلا ىهو ضييلا مايألاو فرخآو هطسوأو

 سيمخلاو نينثالا موصب عوبسألا بونذ رفكتف ؛ةعمجلاو سيمخلاو نيتثالا مويف عوبسألا

 مايألاو رخآلا مويلاو طسوألا مويلاو رهشلا نم لوألا مويلاي رهشلا بونذ رفكتو ؛ةعمجلاو
 .ةروكذملا رهشألاو مايألا هذه مايصي ةنسلا بونذ رقكتو «ضيبلا

 : هع لاق دقف ءطقف عاقولاو تارخلاو ماغطلا درب ره مولا نأ تمص اذإ نظت الو

 اهلك حراوجلا فكي موصلا مامت لب «نشّطعلاَو عوجلا الإ همايص نم هَل سيل مئاص نم مك»

 امب ىطنلا نع ناسللاو هراكملا ىلإ رظنلا نع نيعلا ظفحت نأ ىغبتي لب «ىلاعت هللا هركي ام

 وهو 0 كيرش عمتسملا نإف ؛ىلاعت هللا مرح ام ىلإ عامتسالا نع نذألاو «كينعي ال

 :ربخلا ىفف ىفف ءجرفلاو نطبلا فكت امك حراوبجلا ميمج فكت كلذكو ؛نيياتغملا دحأ
 01 » : هلع لاقو «ةوهشب رظنلاو قبذاكلا نيميلاو «ةميمتلاو ءبذكلا :مئاصلا نرَطعي

 همئاش وأ هلَئاق ٌقرما نإف « هله الو قالو تالق نتا مكس نك إف كَ

 . «مئاص ىّنِإ لقي

 لجأل ةليل لك هلكأت ام ىلع ديزتف رثكتست الو «لالح ماعط ىلع رطفت نأ ذهتجا مث

 دوصقملا امنإو ءةلحاو ةعفد ىف نيتعفد هلكأت نأ داتعت ام تيفوتسا اذإ قرف الق «كمايص

 تكرادت ام ةيشع تلكأ اذإف «ىوقتلا ىلع اهب ىوقتل كتوق فيعضتو كتوهش رسك مايصلاب
 هللا ىلإ ضغبأ ءاعو امو «ءكتدعم كيلع تلقث دقو ءكموص ىق ةدئاق الف ةوحض كتاف هب

 !مارح نم ْئلم اذإ فيكف ءلالح نم ئلم نطب نم ىلاعت
 حاتفمو تادابعلا ساسأ هنإف « «تعطتسا ام هنم رثكتساف موصلا ىنعم تفرع اذإف

 فعض ةّتامعبس ىلإ اهلاَمَأ شعب ةتسَح لك :ىلاعت هللا لاق» : هّنكَع هللا لومر لاق ءتابرقلا
 بيطأ مئاصلا مق فول هديب ىسفت ىذلاو» : ع لاقو .«هب ىِزْجَأ انأو ىل هَنَِف موصلا لإ



 رس سل سل سل ر# اس هس ع لس ظل

 ىلجأ نم م هبارشو هماعطو هَتوُهَش ردي امّنِ :ٍلَجو رع هللا لوُقي ٠ ,كسملا حبر نم هللا دْذع

 . ؟نومئاصلا الإ ُهَلَحدَي ال ناّيرلا هَل لاي باب ةّتجللا : هلع لاقو 'هب ىِزْجَأ اَنأو ىل موصلاف

 ةاقنلا ىلإ تفضكما اذإف .ةبادملا ةرادن نع فانك «تاعالملا حرش نم ردقلا اذمهف

 مولع ءايحإ باتك ىف هاندروأ ام هيلطاف «مايصلاو ةالصلا حرشل ديزم ىلإ وأ ءجحلاو

 . :نيذلا

 ىصاعملا باندجا ىف لوقلا ىناثلا مسقلا
 ىهانملا كرتو .تاعاطلا لعف رخآلاو «ىهانملا كرت امهدحأ :نارطش نيدلا نأ ملعا

 «نوقيدصلاالإ اهيلع ردقيال تاوهشلا كرتو ءدحأ لك اهيلع ردقي تاعاطلا نإف .ءدشألا وه

 كنأ ملعاو «هأوه َدَهاَج نم دهاَجملاو ءوَسلا َرَجَه ْنَم رجاَهملا» : هيَ هللا لوسر لاق كلذلف
 هللا ةمعنب كناعتساف «كيدل ةنامأو كيلع هللا نم ةمعن ىهو «كحراوجب هللا ىصعت امإ

 كاياعر كؤاضعأف .نايغطلا ةياغ هللا اهكعدوتسا ةنامأ كتنايخو .نارفكلا ةياغ هتيصعم ىلع

 كئاضعأ عيمج نأ ملعاو .هتيعر نع لوئسم عار لكو عار مكلكف ءاهاعرت فيك رلظناف

 نيرو ىلع 4. تلكيف 2 بصق أ ىلا ولط لامن ةماجملا تصرخ ىف تام ويحي

 «(نولمعي | اوناك امب مهلجرأو مهيديأو مهتسلآ مهيلع دهشت مويإ»: ىلاعت هللا لاق ؛قئالخلا

 مهلجرأ دهشتو مهيديأ اًنملكتو مههاوْفَأ ئلع متخَن مويا 9: ىلاعت هللا لاقو 26154 :ررنلا]

 00 :سي] © نوبسكي اوناك امب

 منهج نإف ٠ «ةعبسلا كءاضعأ اًصوصخو . ىصاعملا نم كندب عيمج نيكسم اي ظفحاف

 ىلاعت هللا ىصع نم الإ باوبألا كلتل نيعتي الو .موسقم ءزج مهنم لكل باوبأ ةعبس اهل

 .لجرلاو ءديلاو ءجرفلاو «نطبلاو .ناسللاو «نذألاو «نيعلا ىهو ةعبسلا ءاضعألا هذهب

 رظنتو «تاجاحلا ىف اهب نيعتستو «تاملظلا ىف اهب ىدتهتل تقلخ امنإف «نيعلا امأ

 نع اهظفحاف ؛تايآلا نم اهيف امب ربيتعتو .«تاومسلاو ضرألا توكلم بئاجع ىلإ اهب

 ىلإ اهب رظنت وأ ءسفن ةرهشب ةحيلم ةروص ىلإ وأ «٠ مرحم ريغ ىلإ اهب رظنت نأ :عبرأ
 .ملسم بيع ىلع اهب علطت وأ «راقتحالا نيعب ماسم

 «شحفلا وأ «ةبيغلا وأ ء«ةعدبلا ىلإ اهب ىغصت نأ نع اهظفحاف «نذألا امأو

 «ىلاعت هللا مالك اهب عمستل كل تقلخ امنإف ؛سانلا ئواسم ركذ وأ .لطابلا ىف ضوخلا

 ميعنلاو ميقملا كلملا ىلإ اهب ملعلا ةدافتساب لصوتتو ؛هئايلوأ ةمكحو . هنكَع هللا لوسر ةاسو

 «كيلع ناك ام راص «هراكملا نم ءىش ىلإ اهب تيغصأ اذإف .نيملاعلا بر راوج ىف متادلا



 صتخي مثإلا نأ نظت الو .نارسخلا ةياغ اذهو «ككاله ببس كزوف ببس ناك ام بلقناو

 .نيباتغملا دحأ وهو لئاقلا كيرش عمتسملا نأ ربخلا ىفف ءعمتسملا نود لئاقلا هب

 هللا قلخت هب دشرتو ءهباتك ةوالتو ىلاعت هللا ركذ هب رثكتل قلخ امنإف ءناسللا امأو .

 ىف هتلمعتسا اذإف «كايندو كنيد تاجاح نم كريمض ىف ام هب رهظتو ءهقيرط ىلإ ىلاعت

 رئاس ىلعو هيلع كئاضعأ ٍبلغأ وهو .هيف ىلاعت هللا ةمعن ترفك دقف.هل قلخ ام ريغ

 ةياغب هيلع رهظتساف ؛مهتنسلأ دئاصح ىلإ مهرخانم ىلع رانلا ىف سانلا بكي الو «قلخلا

 اهب كحْضِيل ةملكلاب ِمَلَكَتيَل لجرلا نإ» :ربثخلا ىفف « ع ل ىف م
 مص سس 8س

 ل ا .«اقبرح ٌوعسس منهج رق ىف اهب ىف هباحنصا

 مّلكَتي ناك ُهَلعَل ؟كيرذدي امو : : لكَ لاقف ةنماب هل نينه :لئاق لاقف هَ هللا لوسر دهع
 :«ةيقي الاف لخبر هدننب الامق

 :ةينامث نم كناسل ظفحاف
 الزه بذكلا كناسل دوعت الو لزهلاو دجلا ىف كناسل هنم ظفحاف ؛بذكلا :لوألا

 كلذب تفرع اذإ كنإ مث .رئابكلا تاهمأ نم بذكلاو ؛دجلا ىف بذكلا ىلإ كوعديف

 حبق فرعت نأ تدرأ اذإو .كرقتحتو نيعألا كيردزتو .كلوقب ةقشثلاو كتلادع تطقس

 ءهبحاصل كراقحتساو ءهنع كسفن ةرفن ىلإو «كريغ بذك ىلإ رظناف كسفن نم بذكلا

 كيويع حبق ىرت ال كنإف ,ءكفن بويع عيمج ىف لعفاف كلذكو ؛هب ءاج ال كحابقتساو

 ضرت الف ؛ةلاحم ال كنم كريغ هحبقتسي كريغ نم هتحبقتسا امف «كريغ نم لب كسفن نم
 .كلذ كسفنل

 نوكي نأ ىغبني لب ءهب ىفت الو ئشب دعت نأ كايإف ؛دعولا ىف فلخلا :ىناثلا

 وأ ٍزجعل الإ فلخت نأ كايإف دعولا ىلإ تررطضا نإف «لوق الب ًالعف سانلا ىلإ كناسحإ
 هيف نك نم ثاللا : ع جلا لاق «قالخألا ثئابخو قافنلا تارامأ نم كلذ نإف «ةرورض

 . «َناَح نمثؤا اَذإو «فَلْخأ دعو اذإو "بدك ثدَح اَذإ ْنَم :ىَلصو ماص ْنِإو قفانم وُهَ
 «مالسإلا ىف ةيئز نيثالث نم دشأ ةييحلاو يدع كانايل ظفحاف ؛ةييغلا :ثلاثلا

 ملاظ باتغم تنأف اينما مرح امب اًناسنإ ركذت نأ ةبيغلا ىنعمو .ربخلا ىف درو كلذك

 حيرصت ريغ نم دوصقملا مهفت نأ وهو «نيئارملا ءارقلا ةبيغو كايإو .اًقداص تنك نإو

 .هايإو انحلصي نأ ىلاعت هللا لآسنف «هيلع ىرج ام ىنمغو ىنءاس دقف هللا هحلصأ :لوقتف

 سفنلا ةيكزت رخآلاو .مهفتلا لصح اهب اذإ ؛ةبيغلا امهدحأ :نيثيبخ نيب عمج اذه نإف

 ىلاعت هللا هحلصأ كلوق نم كدوصقم ناك نإ نكلو .حالصلاو جرحتلاب اهيلع ءانثلاو

 «هبيع راهظإو هتحيضف ديرت ال كنأ هتمالعف «هببسب تممتغا نإ رسلا ىف هل عداف ءءاعدلا

 بتغي الو ]» :ىلاعت هلوق ةبيغلا نع ًرجاز كيفكيو .هبييعت راهظإ هبيعب مغلا كراهظإ ىفو



 1٠١ تح ب سس سسسبسس عصا ىلازقلا هامإلا لئاسرةعومجم سس

 ول رمأ نيملسملا ةبيغ نع كعنميو .اهنم زرتحت نأ كردجأ امف ؛ةتيملا محل لكآب هللا كهبش
 قرافم تنأ لهو «نطاب وأ رهاظ بيع كيف له كسفن ىف رظنت نأ وهو «هيثف ترككفت

 هيلإ هتبسن امع هزنتلا نم هزجع نأ ملعاف كسفن نم كلذ تفرع اذإف ءارهج وأ اًرس ةيصعم
 نإف .ههركي اًضيأ وهف كبويع ركذتو حضتفت نأ هركت امكو .كرذعك هرذعو ءكزجعك

 ىف كضرع نوقزمي اًدادح ةنسلأ كيلع هللا طلس هتحضف نإو «كبويع كيلع هللا رتس هترتس

 كرهاظ ىلإ ترظن نإو .ةمايقلا موي قئالخلا سوءر ىلع ةرخآلا ىف هللا كحضفي مث ءايدلا

 بويعب كلهج نأ ملعاف ءايند الو نيد ىف صقنو بيع ىلع امهيف علطت ملف كنطابو
 بويعب كرصبل اريخ كب هللا دارأ ولو .قمحلا نم مظعأ بيعالو «ةقامحلا عاونأ حبقأ كسفن

 كنظ ىف اًقداص تنك نإ مث .كلهجو كتوابغ ةياغ اضرلا نيعب كسفن كتيؤرف ؛ك.فن

 مظعأ كلذ نإف مهضارعأب ضمضمتلاو سانلا بلثب هدسفتالو هيلع ىلاعت هللا ركشاف

 .تودعلا
 ليهجتو ٍبطاخملل ءاذيإ هيف كلذف ؛مالكلا ىف سانلا ةشقانمو لادجلاو ءارملا :عبارلا

 شوشم وه مث .ملعلاو ةنطفلا ديزمب اهل ةيكزتو سفنلا ىلع ءانث هيفو ءهيف نعطر هل
 ل ل ا

 ءآرملا كرت نمو هلا ضّبر ىف اّمَ هَل هلل ىَتب لطب وهو ءارملا كرت نما : هلع لاق دقف
 . نبا ىَلعَأ ىف اَنْ هَل للا ىَب قحم رهو

 ناطيشلا نإف ع نفاق لو قللت يللا كلن وكو ناطيملا كعدخي نأ ىغبني الو

 ؛كنم رخسيف ناطيشلل ةكحض نكت الف «ريسخلا ضرعم ىف رشلا ىلإ ىقمحلا ًرجتسي اًدبأ
 قيرطب ال ةيفخلا ىف ةحيصنلا قيرطب كلذو .كنم هلبقي نم عم نسح قحلا كراهظإف
 ناكو .ةحيضف تراص الإو .«فطلت ىلإ اهيف جاتحيو ةئيهو ةفص ةحيصنللو ؛ةارامملا

 رسعو «لادجلاو ءارملا هعبط ىلع بلغ رصعلا ةهقفتم طلاخ نمو .اهحالص نم رثكأ اهداسف

 ةجاحملا ىلع ةردقلاو ءلضفلا وه كلذ نأ ءوسللا ءاملع هيلإ ىقلأ ذإ ءتمصلا هيلع

 دنع ثقملا ببس ءارملا نأ ملعاو ءدسألا نم كرارف مهنم رفف .هب حدتمي ىذلا وه ةشقانملاو
 . قلخلا دنعو هللا

 « ىَقّنا نمب ملعأ وه مكسفنأ اوكزت الف إ» :ىلاعت هللا لاق ؛سفنلا ةيكزت :سماخلا
 كايإف .هسفن ىلع ءرملا ءانث :لاقف ؟حيبقلا قدصلا ام :ءامكحلا ضعبل ليقو .[187 :محنلا]

 .ىلاعت هللا دنع كتقم بجويو سانلا دنع كردق نم صقني كلذ نأ ملعاو «كلذ دوعتت نأ

 كنارقأ ىلإ رظناف ءكريغ دنع كردق ىف ديزي ال كسفن ىلع كءانث نأ فرعت نأ تدرأ اذإف



 مح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم بسسسسسللللعبسللللل ١ دج

 «كعبط هلقئتسيو مهيلع كبلق هركنتسي فيك لاملاو هاجلاو لضفلاب مهسفنأ ىلع اونثأ اذإ
 ىف كنومذي كسفنل كتيكزت لاح ىف اًمفيأ مهنأ ملعاف .مهتقراف اذإ هيلع مهمذت فيكو

 مهتقراف اذإ مهتتسلأب هنورهظيسو ءارجان مهبولق
 وأ ماعط وأ ناويح نم ىلاعت هللا قلخ امث اًنيش نعلت نأ كايإف ؛نعللا :سداسلا

 نإف .قافن وأ رفك وأ ركشب ةلبقلا لهأ نم دحأ ىلع كتداهشب عطقت الو ؛هنيعب ناسنإ

 موي كنإ ملعاو «ىلاعت هللا نيبو دابعلا نيب لخدت الف ءىلاعت هللا وه رئارسلا ىلع علطملا
 كرمع لوط سيلبإ نعلت مل ول لب ؛هنع تكس ملو ءانالف نعلت مل مل كل لاقيال ةمايقلا

 نم اًدحأ تنعل اذإو .ةمايقلا موي هب بلاطت ملو ءهنع لأست مل ء.هركذب كنال لغشت ملو

 مذي ال ُهْتْيَت ىبنلا ناك دقف «ىلاعت هللا قلخ امم اًميش نمذت الو .هب تبلوط ىلاعت هللا قلخ

 . هكرت الإو هلكأ اًئيش ىهتشا اذإ ناك لب ءطق ئدرلا ماعطلا

 هللا قلخ نم دحأ ىلع ءاعدلا نع كناسل ظفحاف ؛قلخلا ىلع ءاعدلا :عباسلا

 هملاظ ىَلَع وعدل موُلظَلا نإ: ثيدحلا ىفف «ىلاعت هللا ىلإ هرمأ لكف كملظ نإو «ىلاعت
 ملة ري ربعلا هلا ريف َتَ

 هتاسل سانلا ضعب لوطو . .«ةمايقلا موي هب هبلاَطب هدنع لْضَف ملاظلل ىَقْبَي مث هتفاكي ىنتح

 نم مقتني امك هناسلب هل ضرعت نمت جاجحلل مقتنيل هللا نإ :فلسلا ضعب لاقف جاجحلا ىلع

 .هملظ نمل جاجحلا
 «لزهلاو دجلا ىف هنم كتناسل ظفحاف ؛سانلاب الا ةيرخسلاو حازملا :نماثلا

 جاجللا أدبم وهو .بولقلا ىذؤيو .ءةشحولا رجتسيو «ةباهملا طقسيو ءهجولا ءام قيري هنإف

 ؛هبحت الف كحزام نإف ءادحأ حزامت الف :نيزلقلا ف دقحلا سرغيو ؛مراصتلاو بضغلاو

 . مارك اورم اوغللاب اورم اذإ نيذلا نم نكو «هريغ ثيدح ىف اوضوخي ىتح مهنع ضرعأف
 ردقب الإ تمصلا ةمزالم وأ ةلزعلا الإ كيلع كنيعي الو «ناسللا تافآ عماجم هذهف

 ريغب مالكلا نم كلذ هعنميل هيف ىف ارجح عضي هز قيدصلا ركب وبأ ناك دقف «ةرورضلا

 هتإف ءكدهجيب هنم زرتحاف .اهلك دراوملا ىندروأ ىذلا اذه :لوقيو هناسل ىلإ ريشيو «ةرورض

 .ةرخآلاو ايندلا ىف كاله بابسأ ىوقأ

 ذإف «لالحلا بلط ىلع صرحاو ءةهبشلاو مارحلا لوانت نم هظفحاف ؛نطبلا امأو

 دسفيو بلقلا ىسقي عبشلا نإف «عبشلا نود ام ىلع هنم رصتقت نأ ىلع صرحاف هتدجو

 دونج رصنيو تاوهشلا ىوقيو «ملعلاو ةال وب يقم لقثيو ظفحلا لطبيو نهذلا

 لك ىلع ةضيرف لالحلا بلطو ؛مارحلا نم فيكف رش لك أدبم لالحلا نم عبشلاو .ناطيشلا
 صيمقب ةنسلا ىف تعنق اذإف نيج رشا ىلع ءاقلاك مارخلا لكا عم ململاو ةدابعلاو .ملسم

 نم كزوعي مل «مدألا بيطأب ذذلتلا تكرتو ءراكشخلا نم نيفيغرب ةليللاو مويلا ىفو ؛نشخ



 دعا 117 تصب سس سس ىلازفلامامإلالئاس ةعومجم بح

 زرتحت نأ كيلع لب ءرومألا نطاوب نقيتت نأ كيلع سيلو ءريثك لالحلاو .كيفكي ام لالحلا

 مولعملا امأ ؛لاملاب ةنورقم ةزجان ةمالع نم لصح اًدظ مارح هنأ نظت وأ «مارح هنأ ملعت امم
 ةحاينلا نم الإ هل بسكال نم لامو «هلامعو ناطلسلا لام وهف ةمالعب نونظملا امأو ءرهاظف

 رثكأ نأ تملع نم نإف ؛ةمرحملا وهللا تالآ نم كلذ ريغو ريمازملا وأ ابرلا وأ رمخلا عيب رأ

 هنأل مارح وهف ًاردان ًالالح نوكي نأ نكمأ نإو ءهدي نم هذخأت امف._إعطق مارح هلام

 نمف ءفقاولا طرش ريغ نم فاقوألا نم لكؤي ام ضحملا مارحلا نمو .نظلا ىلع بلاغا

 امف هتداهش اهب درت ةيصعم بكترا نمو «مارح سرادملا نم هذخأي امف هقفتلاب لغتشي مل

 .مارح وهف هريغ وأ فقو نم ةيفوصلا مساب هذحأي
 مولع ءايحإ باتك نم درفم باتك ىف مارحلاو لالحلاو تاهبشلا لخادم انركذ دقو

 . سمخلا تاولصلاك ملسم لك ىلع ةضيرف هبلطو لالحلا هتفرعم نإف ءهبلطب كيلعف «نيدلا

 نيذلاو إو :ىلاعت هللا لاق امك نكو «ىلاعت هّللا مرح ام لك نع هظفحاف ؛ جرفلا امأو

 « نيمولم ريغ مِهّنِإَف مهئاميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ 2+ توظفاح مهجورفل مه
 ءرظنلا نع نيعلا ظفحي الإ جرفلا ظفح ىلإ لصت الو 5٠[. ,159 :جراعملاو ١ 5 :نونمؤملاا

 تاكرحم هذه نإف ءعبشلا نعو ةهبشلا نع نطبلا ظفحو ءركفتلا نع بلقلا ظفحر
 .اهسراغمو ةوهشلل

 وأ ءاّمارح الام امهب لوانتت وأ ءاملسم امهب برضت نأ نع امهظفحاف ؛ناديلا امأو

 زوجي ال ام امهب بتكت وأ «ةعيدو وأ ةنامأ ىف امهب فوخت وأ «قلخلا نم ادحأ امهب ىذؤت
 .هنع ناسللا ظف> بجي امع ملقلا ظفحاف «نيناسللا دحأ ملقلا نإف ءهب قطنلا

 ىلإ ىشملا نإف ءملاظ ناطلس باب ىلإ امهب ىشمت نأ نع امهظفحاف ؛نالجرلا امأو

 ىلع مهل ماركإو مهل عضاوت هناك ريك ةحاقمم تاعرإزو ةراورص ريع قي ةفلطظلا ىطواحلا

 اومَلَظ َنيذْلا ىَلِإ اونكرت الو» :ىلاعت هلوق ىف مهنع ضارعإلاب هللا رمأ دقو «

 كلانا فاك نإو .[11 درم) ورم ال ف الأ نم هلا وذ مل اموال مكس

 انلث ّبَهَذ ىنغل عضاوت م١ : هيي ىبنلا لاق دقو ءمارح ىلإ ىعس وهف مهلام بلط ببسل
 ٠ !ملاظلا ىنغلاب كنظ امف «حلاص ىنغ ىف اذهو هنيد

 الف «كيلع ىلاعت هللا معن نم ةمعن كئاضعأب كتانكسو كتاكرحف ةلمجلا ىلعو

 نإ كنأ ملعاو «ىلاعت هللا ةعاط ىف اهلمعتساو ءًالصأ ىلاعت هللا ةيصعم ىف اهنم اًئيش كرحت

 «كلمع نعو كنع ىنغ هللاو ءهترمث دوعت كيلإف ترمش نإو ءهلايو عجري كيلعف ترصق

 0 , ميرك هللا نإ :لوقت نأ كايإو .ةنيهر تبسك امب سفن لك امنإو

 ثيح هلع هللا لوسر بيقلتب ةقامحلاب بقلم اهبحاصو :؛لطاب اهب ديرأ قح ةملك هذه نإف



 ىلازغلا مامإلا لئاسر ةعومجم تجحج7ج7ب7بسساملصصسل ا بح

 همس سل اس ص ل إلا ل نال ل لو

 ىنمتو اهاوه هسفن عبنأ نم م قمحألاو توما َدْعَب ل لمعو هسفت نآد ْنَم سّيكلا١ :لاق
 قينلا, مولع ىف اهنعن :ريصع نأ ديزي نم لوك سامي اذه كلوت ذأ علفو «ىنامألا هللا ىلع

 ضيفي نأ ىلع رداق ميحر ميرك هللا نإ : لاقو ةلاطبلاب عما الع سوس نأ ريغ نم
 وهو .ملعتو راركتو دهج ريغ نم هئايلوأو هئايبنأ بولق ىلع هضافأ ام مولعلا نم ىبلق ىلع

 نئازخ هلو ميرك هللا نإ :لانو لطعتو بسكلاو ةراجتلاو ةثارحلا كرتف الام ديري نم لوقك

 بسكلا نع هب ىنغتسأ هزونك نم زنك ىلع ىنعلطي نأ ىلع رداق وهو «ضرألاو تاومسلا
 ترخسو امهتقمحتسا نيلجرلا نيذه مالك تعمس اذإ تنأف .هدابع ضعبل كلذ لعف دقف

 كيلع كحضي كلذكف . اقحو اًقدص هتردقو ىلاعت هللا مرك نم هافصو ام ناك نإو ءامهنم

 سيأ نأو)» :لوقي ىلاعت هللاو ءاهل ىعس ريغب ةرفغملا تبلط اذإ نيدلا ىف رئاصبلا بابرأ

 : روطلا] 4 نولَمعَت مك ام نوزجت امّنِإ :لوقيو . 9 :مجنلا] 4 ئعس ام الإ ناسنإلل

 : راطفنالا] ( ميحَج يف َراَجُفلا نو 20+ ميعن يفل راربألا نإ: لوقيو .[7: نرحل 45

 ١5[. ك7"

 دوزتلا كرتت ال كلذكف ءهمرك ىلع اًدامتعا لاملاو ملعلا بلط ىف ىعسلا كرتت مل اذإف

 هل ديزي سيلو «ميحر ميرك امهيف وهو ءدحاو ةرخآلاو ايندلا بر نإف ءرتفت الو ةرخآلل

 مئادلا ميعنلاو ميقملا كلملا ىلإ لوصولا قيرط كل رسيب نأ ىف همرك امإو ؛كتعاطب مرك

 دال ؛مركلا ةياهن اذهو «لئالق اًمايأ تاوهشلا كرت ىلع ربصلاب دلخملا

 نأ ىف .عمطت الو. «نيحاصلاو,ءاسينألا نم ىهتلاو مزعلا ىلواب دسقاو: «نيلاطبلا تاسيووتب
 .هل رفغ ىقتاو دهاجو ىلصو ماص نم تيلو ؛عرزت مل ام دصحت

 كيلعف ؛حراوجلا هذه لامعأو ةرهاظلا كحراوج هنع ظفحت نأ ىغبني ام لمج هذه

 ءدسجلا رئاس اهب حلص تحلص اذإ ىتلا ةغضملا وه بلقلاو «نطابلا ىوقت وهف بلقلاريهطتب

 نوكي هحالصو ؛كحراوج هب حلصتل هحالصإب لغتشاف ؛دسجلا رئاس اهب دسف تدسف اذإب

 . ةبقارملا ةمزالم:

 باقلا ىصاعم ىف لوقلا
 «ةليوط اهلئاذر نم بلقلا ريهطت قيرطو «ةريثك بلقلا ىف ةمومذملا تافصلا نأ ملعا

 ؛مهسفنأ نع قلخلا ةلفغل هلمعو هملع ةيلكلاب سردنا دقو «ءضماغ اهيف جالعلا ليبسو

 ثالث نآلا كرذحن اننكلو ؛تايجنملا عبر ىف نيدلا مولع ءايحإ باتك ىف هلك كلذ انيصقتساو

 ىف تاكلهم اهنإف .,كرذح اهنم ذخأتل ءرصعلا ةهقفتم ىلع ةبلاغلا ىهو «بلقلا ثئابخ نم

 دهتجاف ؛بجعلاو ءايرلاو دسحلا :ىهو ءاهاوس ثئابخلا نم ةلمحلا تاهمأ ىهو ءاهسفنأ



 2ع غ١ تيبس سس بص ىلازفلاهامإلا لاس ةعومجبم حج

 تاكا نر وت اننا دم زدت همي ملاسلا اينع تارت هزت درس كيت ولت و
 ا يل ا .زجعأ هريغ نع تنأف اذه نع تزجع نإ

 ءعاطم حش : :تاكلهم ثاللا : هلع لاق لكقو «بجعلاو ءايرلاو هم نم ءىش كبلق ىفو

0 
 .«هسْفتب ءْلا باَجْعِإَو عبتم ىوهو

 «هريغ ىلع هدي ىف امب لخبي ىذلا وه ليخبلا نإف «٠ :خشلا نم بعشتم وهف دسحلا امأ

 ىلع هنئازخ ىف ال ىلاعت هتردق نئازخ ىف ىهو ىلاعت هللا ةمعنب لخبي ىذلا وه حيحشلاو

 نئازخ نم ىلاعت هللا ماعنإ هيلع قشي ىذلا وه دوسحلاو .مظعأ هحشف «ىلاعت هللا دابع

 0 ظح وأ «سانلا بولق ىف ةبحم وأ .لام وأ «ملعي هدابع نم دبع ىلع هتردت

 ىهتنم اذهف ٠ د ل ا ب و

 .«بّطَحلا ٌراّثلا لكَ امل تانّسَحلا لكأي دسحلا» : هلع ىبنلا لاق كلذلف «ثبخلا

 ال ىهف ءايندلا ىف مئاد باذع ىف لازي الو .ءمحري ال ىذلا بذعملا 2

 لازي الف ءهاج وأ لام وأ ملعب مهيلع هللا معنأ نمت هفراعمو هنارقآ نم ريثك ىقلخ نم ولخت

 ىلإ دبعلا لصي ال لب ءربكأو دشأ «ةرخآلا باذعلو ءهتوم ىلإ ايندلا ىف مئاد باذع ى

 ىف نيملسملا مهاسي نأ ىغبني لب «هسفنل بحي ام نيملسملا رئاسل بحي مل ام ناميإلا ةقيقح-
 ىكتشا اذإ دحاولا دسجلاكو ءاًضعب هضعب دشي دحاولا ناينبلاك نوملسملاف «ءارضلاو ءارس
 بلطب كلاغتشاف كبلق نم اذه فداضت ال تنك نإف .دسحلا رئاس ىكتشا وضع هنه

 .تاموصخلا ملعو عورفلا رداونب كلاغتشا نم مهأ كالهلا نم صلختلا

 بولق ىف ةلزنملا كبلط كلذو ؛نيكرشلا دحأ وهو ؛«ىفخلا كرشلا وه ءايرلا امأو'
 امف «سانلا رثكأ كله هيفو «عبتملا ىوهلا نم هاجلا بحو ءةمشحلاو هاجلا اهب لانتل قلخلا

 مولعلا نم هيف مه ام رثكأ نأ اوملعل ةقيقح سانلا فصنأ ولو «سانلا الإ سانلا كلهأ

 ةطبحم ىهو «سانلا ةاءارم الإ اهيلع اهلمحي سيل «تاداعلا لامعأ نع ًالضف «تادابعلاو

 براي :لوقيف ءرانلا ىلإ ةمايقلا موي هب رمؤي ديهشلا نأ ربخلا ىف درو امك لامعألل

 «كلذ ليق دقو عاجش نالن لاقي نأ تدرأ لب :ىلاعت هللا لوقيف . كليبس ىف تدهشتسا

 .ءىراقلاو جاحلاو ملاعلل لاقي كلذكو .كرجأ كلذو

 ةزعلا نيعب هسفن ىلإ دبعلا رظن وهو ؛لاضعلا ءادلا وهف رخفلاو ربكلاو بجعلا امأو

 لاق ؛انأو انأ لوقي نأ ناسللا ىلع هتجيتنو ؛لذلاو راقتحالا نيعب هريغ ىلإو .ماظعتسالاو

 ىف هترمثو 2١5 :فارعالا] 4 نيط نم هَتَقَلَحَو ران نم يِنقَلَح هنُم ريخ انَأ 9 :نيعللا سيلبإ
 همالك دري نأ نم فاكنتسالا ةرواحملا ىفو ءاهيف ردصتلا بلطو مدقتلاو عفرتلا سلاجلا

 . هيلم
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 ده لج ما صنت او زم درك وف د وأ تقرأ طع نإ قدا وه ىوكتلاو
 راد ىف هللا دنع ريخ وه نم ريخلا نأ ملعت نأ كل ىغبني لب ءربكتم وهف ىلاعت هللا قلخ

 لهج كريغ نم ريخ كنأ كسفن ىف كداقتعاف «ةمئاخلا ىلع فوقوم بيغ كلذو «ةرخآلا

 ىلع هل لضفلا نأو «كنم ريخ هنأ ىرتو الإ دحأ ىلإ رظنت ال نأ ىغتسي لب ءضحم

 نإو «ىنم ريخ هنأ كش الف هتيصع انأو هللا صعي مل اذه :تلق ًاريغص بيأر نإف .كسفن

 اذه :تلق اًناع ناك نإو ءىنم ريخ هنأ كش الف ىلبق هللا دبع دق اذه :تلق اًريبك تيأر

 ًالهاج ناك نإو !هلثم نوكأ فيكف تلهج ام ملعو «غلبأ مل ام غلبو «طعأ مل ام ىطعأ دق
 متخي مب ىردأ امو دكآ ىلع هللا ةجحف ءملعب هتيصع انأو لهجب هللا ىصع دق اذه :تلق

 همالسإب لسنيو «ملعلا ريخب هل متخيو كلسي نأ ىسع ىردأ ال :تلق ارفاك ناك نإو «هل

 رفكأف هللا ىنلضي نأ ىسعف هللاب ذايعلاو انأ امأو «نيجعلا نم ةرعشلا لسنت امك بونذلا نمح

 .نيرساخلا نم نوكأ انأو نيبرقملا نم وه ادغ نوكيف «لمعلا رشب ىل متخين

 كلذو .ىلاعت هللا دنع وه نم ريبكلا نأ فرعت نأب الإ كبلق نم ريكلا جرخي الق

 كشلا عم ربكتت نأ نع ةمتانخلا فوخ كلغشيف ءاهيف 0 ىهو ؛ةّمتاخلا ىلع فوقوم

 «لابقتسالا ىف ريغتلا كزيوجت ضقاني ال لاحلا ىف كناميإو كنيقيف ؛ىلاعت هللا دابع ىلع اهين
 تاعي زم ميو هاب نه عقرب فولت بلقم هللا نإن

 دحاو ثيدح اهيف كيفكيو «ةريثك بجعلاو ءايرلاو ربكلاو دسحلا ىف رابخألاو

 نم هتعمس اًئيدح ىنثدح :ذاعمل لاق هنأ لجر نع هدانسإب كرابملا نبا ىور دقف ( عماج

 لوسر ىلإ هاقوشاو :لاق مث ؛تكسيال هنأ تننظ ىتح ذاعم ىكبف :لاق , هيَ هللا 0
 ثيدحب َكُنَدَحم نإ ًذاعم ايا : ىل لوقي هني هللا لوسر ناك :لاق مث «هئاقل ىلإو هيَ هللا

 و و امي هللا دْنَع كتحح تعطُتلا هظفحت ؛ هنمف تنأ ذأ .هلل دنع كعَمَت هتظفَح تنَأ ْنِ
 هع اس سل ل

 لعجَف «ضرألاو تاومّسلا قلي | أ لبق كالمأ عْبَس َقَلَخ لاعتهلا نإ ةانماام :ةمايقلا مو
 نوح ىلإ حبصي نيح نم دبا ٍلَمَعب ُةَظَفَحلا دَعِصَنَف هيلع اياب لَم عبسلا نم ءاَمَس لكل

 مادي رممحصهلل و لالا يف - ظصف ل
 لوقيف «هترثكو هتكز ايْندلا ءامسلا ىلإ هب تدَعَص اَذِإ ىتح «سْمسشلا رونك رون هَل «يسْمب

 سدع مسوس

 نأ ىبر ىنرمأ ةييَغلا بحاص ان 1 ا
 ماع الرع

 سم دم عّمض رو 8س هر 00 ذآ هال و

 اوقف اير لف تسلا ىلإ هب هَ يح ور رو ل دعا لامضأ
 0 مدام هلو

 2 رق سم ل ل
 0 لاَ مهاجم ي ىف ذ ىلع رخص هن ءىرَب ىلإ ين وام هلم عدل ال نأ

 رايس سال

 ىلإ هب َنوُزواَجِسُف ؛ َةَظَمَحلا بَجْعأ دَق ماّيصَو ةالصو ةَقدّص ْنَم جهتي دبعلا لمعب ظل
 هز



 كلم انأ .هبحاص هجو لّمَعلا اذهب اوبرضاو اوفق هبله لوي ا ماشا
 هه < سعال يع هةارعرىبمر 20 4

 ا ل ل بلا

 سمس 8 عضدشلس عسر 020 بّجعلا بحاص اَنأ هنطبو هرهظو هبحاص هْجَو ٍلمَمْلا اذهب اوبرا اوُهَت :اهب لكوملا كلا | مهل لوقف «ةعبأ را ءاّمسلا ىلإ هب اورواَجُي ىتح ةَرمعو جحو - د

 .هيف بجعل ل َخْدأ اَمَع لمع اذإ نك نإ «ىريَغ ىلإ زواج لمع د ال نأ ىَبر ىنرمأ
 ود هى و ا

 ةفوفزملا سورعلا هنأك ةسماخلا ء ءامسلا ىلإ هب اوزواجي ىتح دبعلا لمعب ةظفحلا دعصتو :لاق

 هولمحاو هبحاص هْجَو لمعلا اذهب اوبرضاو اوفق :اهب لكوملا كلا مهل لوقف ءاهلْمَب ىلإ

 ا ا ا ا همس لة سس

 َناَك نم لكو ٍهلَمَح لذمب لَمَْيو ملعب نم دحين ُهّنِإ دَسَحلا كلم نأ هقت هقتاع ىَلَع
 ل رب رع خرج ع لس سل 7 رو عدس ٠ را 7

 ىلإ ىنزواجي هلمع عدأ ال نأ ىبر ىنرسأ ؛مهيف عفو مهدحي ناك ةدابعلا ناصف ع

 جحو ةاكزو ةالص نم رسمشلا ءوضك ْوَضَح عوض هَل دبعلا لمعب هَظَفَحلا دعصتو :لاق .ىريغ

 وفك :اهب لكوملا كلا مهل لوقف «ةسداسلا ءامّسَلا ىلإ هب َنوزواجَيف ٍماَيصَو داهجو ةرمعو
 ريل دس سا

 وأ الب هباصأ هللا دابع نم طق اَنْ محي ال َناَك هَ هبحاص َهْجَو لمعلا اذهب اوبرضاو
 ها ع ع ل 2 2 راس هس ا ا

 .ىرْيَغ ىلإ ينذوأجي هلم عدأ ال نأ ىبر ىنرمأ ةمحرلا كلم انأ.هب تمشي ناك لب ؛ صضرم
 تدل #6 ه2 < مدس - 2

 ىودك ىود هَل عروو داهجو ةَقَقَتو ةالصو موص نم دْبَعلا لمَ هظَمَحْلا دعْصَتو :لاَق
 لس 0

 ,ةعباسلا ءاّمسلا ىلإ هب نزواجيف ءكّلَم فالآ ة ةلالَث هعمو «سمشلا ءوضك ءوضو لَا
 هه

 ةحراوحاو ركيقاو 000 :اهب لكوملا كلملا مهل لوقيف
 س0 ري# ىلا رس ت2 و 08-0 و

 «ىبر هجو هب درب مَل لمع لك ىبر نع بجحأ نإ ,ركذذلا بحاص ان هبلَم ىلع هب اوأقثاو

 رسم و

 اًنيصو .ءامّلعلا دْنع ا ركذو .ءاهقفلا دنع َةَعْفَر هب دارأ نإ «ىلاعت هللا َرْيَغ هلمعب دارأ امنإ هن
 فا هج

 نلاعَت نكي مل لمع لكد «ىربخ ىلإ يواسي هلم حدأ ال نأ ىتر ىترمأ نئادنأ ىف

 ةالّص نم دّنَعلا لَمَعِب هَظَمَحلا دْعْصَتَو *لاق . ىئارملا لمسع هللا لبقي الو ءاير وهف اَسملاَخ

 ا ل ل ل

 تل راو ىو لس رع اقدشل ا :ىلاَمَت هلا لوقف ىلا فصال

 هيلع :اهّلك ةكئالملا لوقت 1 ىَتعَ هّيلَعف يري هب دارأِامّنإو لّصَعلا اذهب ىنذري مَ هَنِإ هل

 ؟اديدش اًباحتنا بحتناو ذاعم ىكب مث .«نهيف نمو عبسلا تاومسلا همم !انئتعلو كدنعَ
 نم صالخلاو ةاجنلاب ىل فيكف ثاعم انأو هللا لوسر تنأ هّللا لوسر اي تلق : داعم لاقو

 و ا ا 0 39-22 92 ما [.ي ب 0 0 و

 ىف ةعيقولا نم كناسل ىلع ظفاح ذاعم اي صفت كلمع ىف ناك نإو «ىب دتْقا» :لاق ؟كلذ
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 كنت لِمَ ؛مِهيَلَع اهلمْخَت الو كْيلع َكَبونُذ لمحأو ةّصاَخ نآرقلا ةَلِمَح نم كناوخإ
 ه-_- هَ 2-2 هَ < عدس

 ءارث الو ءةرخآلا لمع ىف ايندلا لمع لخذت الو «مهعضوب مهبل كسْفَت عفر اَلو مهم

 دلو الجر جانت الو ,كقّلُخ ءوس نم سائلا ردي ىَكل كسلْجَم ىف ربك الو كَلمَعَ
 كناسلب سانلا قرمَتِإلو ةرخآلاو ايئدلا تاريخ عطقْنَتَف ٍساَلا ىلع مظعتت الو رَخَأ

 رجا 0 0000 م 2 0
 0 سل دلل

 رجعي نمو لاعب 000 هللا 00 ٍىمأو تنأ 2 تلك :امظتلا ني مخلل

 يي ب ا اي» : لاق ؟اهنم
 اخ و ادا# يا نع 1-0

 ثيدحلا اذهل 0-00 نول ةارقلل ذات رثكأ اًدحا تيأر امف ناو نب دل لاق

 خوسر ىف بابسألا مظعأ نأ ملعاو ءلاصخلا هذه ملعلا ىف بغارلا اهيأ لمأتف .ميظعلا

 هذه رثكأ نع لزعمب ىماعلاف «ةسفانملاو ةاهابملا لجأل ملعلا بلط بلقلا ىف ثئابخلا هذه

 ملعتتأ ءمهأ كرومأ ىأ رظناف .اهببسب كالهلل ضرعتم وهو ءاهل فدهتسم هقفتملاو «لاصخلا

 ضوخت نأ مهألا مأ «كترخآ ةرامعو كبلق حالصإب لغتشتو تاكلهملا هذه نم رذحلا ةيفيك

 ىتح بجعلاو دسحلاو ءايرلاو ربكلا ةدايز ببس وه ام ملعلا نم بلطتف نيضئاخلا عم

 ؟نيكلاهلا عم كلهت

 وهو دحاو سرغم اهلو .بولقلا ثئابخ 0 ثالثلا لاصخلا هذه نأ ملعاو
 ةعرزم اينئدلاف اذه عمو اةَئيِطَخ لك سأر انندلا نحف : هلو لاق كلذلو ايندلا بح

 نمو «هتعرزم ايندلاف ةرخآلا ىلع اهب نيعتسيل ةرورضلا ردقب ايندلا نم ذخأ نمف «ةرخآلل
 .هتكلهم ايندلاف اهب معنتيل ايندلا دارأ

 كسفن اهب تبرج نإف «ةيادهلا ةيألب ىهو «ىوقتلا ملع رهاظ نم ةريسي ةذبن هذهف

 نطاب ىلإ لوصولا ةيفيك فرعتل نيدلا مولع ءايحإ باتكب كيلعف اهيلع كتعاطو

 «كبر نيبو كنيب بجحملا عفترت كلذ دنعف .كبلق نطاب ىوقتلاب ترمع اذإف .ىوقتلا
 ثكلملا رارسأ كل حضتتو ؛مكحلا عيباتي كبلق نم رجفتتو .فراعملا راونأ كل فشكتتو

 ركذ اهل نكي مل ىتلا ةئثدحملا مولعلا هذه هب رقحتست ام مولعلا نم كل رسيتيو ؛توكلملاو
 . نيعباتلاو ٌمُكْيَخ ةباحصلا نمز ىف

 «كتبيصم مظعأ امف «لادجلاو ءارملاو لاقلاو ليقلا نم ملعلا بلطت تنك نإو
 0 «تئش ام لمعاف .كنارسخو كنامرح مظعأ امأو «كبعت لوطأ
 ءاميمج امهرسمت خيدلاب ايئذلا تلط نمف' ؟كنم بلس ةرخآلاو “كل ملست ال نيذلاب

 .اعيمج امهحبر نيدلل ايندلا كرت نمو



 ا 13737 بس سس بسسس ىلازفلا مامإلا لئاسرةعومجم مح

 بانتجاو هرماوأ ءادأب ىلاعت هللا عم كتلماعم ىف قيرطلا ةيادب ىلإ ةيادهلا لمج هذهف
 هللا دابع عم كتطلاخم ىف اهب كسفن ذخاؤتل بادآلا نم لمجب نآلا كيلع ريشأو .هيهاون

 ةبحصلابادآىف لوقلاثلاثلا مسقلا
 ىف لب «كتظقيو كمونو كرفسو كرضح ىف كقرافي ال ىذلا كبحاص نأ ملعا

 لاق اذإ .كسيلج وهف هتركذ امهمو ؛كقلاخو كالومو كديسو كبر وه «كتومو كتايح

 كنيد قح ىف كريصقت ىلع اًنزح كبلق رسكتا امهمو :(ىَنرَكَذ نم سيلج اَنأ» : ىلاعت هللا

 ولف ولف ؛«ىلجأ نم ْمِهبوُلُت ة ةَرسَكمملا دنع اَنأ» :ىلاعت هللا نانو[ قايد ذلمركيدخام وسوف

 عيمج ىف كلذ ىلع ردقت مل نإف اع مالا تكرتو اًبحاص هتذختال هتفرعم قح هتفرع

 هل كتاجانمب هعم ذذلتتو كالومل هيف ولخت تقو نع كراهنو كليل ىلخت نأ كايإف كتاقوأ

 ضغو .سأرلا قارطإ :اهبادآو ؟؛ىلاعت هللا عم ةبحصلا بادآ ملعتت نأ كيلعف كلذ دنعو

 «ىهنلا بانتجاو ءرمألا ةردابمو «حراوجلا نوكسو ؛تمصلا ماودو .مهلا عمجو «فرطلا

 «لطابلا ىلع قحلا راثيإو ءركفلا ةمزالمو ءركذلا ماودو ءردقلا ىلع ضارتعالا ةلقو

 ليح نع نوكسلاو ؛ءايحلا تحت راسكنالاو «ةبيهلا تحت عوضخلاو «قلخلا نع سايإلاو
 هلك اذهو .رايتخالا نسحب ةفرعم ىلاعت هللا لضف ىلع لكوتلاو .نامضلاب ةقث بسكلا

 «كقرافي ال بحاص عم ةبحصلا بادآ اهنإف .كراهنو كليل عيمج ىف كراعش نوكي نأ ىغبي

 . كتاقوأ ضعب ىف كنوقرافي مهلك قاخلاو

 تمس ىلع ةبيهلاب سولبجلاو «ملحلا موزلو «لامتحالا :ملاعلا بادآف ءالاع تنك نإو

 نع مهل رجز ةمّلظلا ىلع الإ دابعلا عيمجب ىلع ربكتلا كرتو «سأرلا قارطإ عم راقولا
 .ملعتملاب قفرلاو «ةباعدلاو لزهلا كرتو «سلاجملاو لفاحملا ىف عضاوتلا راشيإو «ملظلا

 لوق نم ةفنألا كرتو «هيلع درخا كرتو ةراشإلا نسحب ديلبلا حالصإو ؛فرجعتملاب ىنأتلاو

 عوجرلاب قحلل دايقنالاو ةجحلا لوبقو .هلاؤس مهفتو لئاسلا ىلإ ةمهلا فرصو «ىردأ ال

 ريغ عفانلا ملعلاب ديري نأ نع هرجزو ءهرضي ملع لك نع ملعتملا عنمو ؛ةوفهلا دنع هيلإ

 ضرفو «نيعلا ضرف نم غارفلا لبق ةيافكلا ضرفب لغتشي نأ ملعتملا دصو «ىلاعت هللا هجو
 هلامعأب ًالوأ ملعتملا ىدتقيل ىوقتلابألوأ هسفن ةذخاؤمو .ىوقتلاب هنطابو هرهاظ حالصإ هنيع

 . هلاوقأ نم اًيناث ديفتسيو
 نيب للقي نأو «مالسلاو ةيحتلاب هأدبي نأ :ملاعلا عم ملعتملا باداف ءاملعتم تنك نإو

 ىف لوقي الو .ألوأ نذأتسي مل ام لأسي الو هذاتسأ هلأسي مل ام ملكتي الو «مالكلا هيدي
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 ملعأ هنأ ىريق هيأر فالخب هيلع ريشيالو .ءتلق ام فالخب نالقف لاق هلوق ةضراعم

 سلجي لب بناوجلا ىلإ تفتليالو .هسلجم ىف هسيلج لأسيالو ؛هذاتسأ نم باوصلاب

 هل ماق ماق اذإو .هللم دنع لاؤسلا هيلع رثكي الو «ةالصلا ىف هنأك اًيدأتم اًنكاس هنيع اًقرطم

 هب نظلا ئسي الو ءهلزنم ىلإ غلبي نأ ىلإ هقيرط ىف هلأسي الو «هلاؤسو همالكب هعبتي الو

 رضخلل ىسوم لوق كلذ دنع ركذيلو «هرارسأب ملعأ وهف و هدنع ةركنم اهرهاظ لاعفأ ىف

 اًنطخم هنوكو ١/[. :فهكلا] © ؟رمإ اعيش تقج ى تنج دقل اهلهأ قرغتل اهقرَحَأ :مالسلا امهيلع

 . رهاظلا ىلع اًدامتعا هراكنإ ىف

 ءامهمايقل موقيو ءامهمالك عمسي نأ :نيدلاولا عم دلولا باداف «نادلاو كل ناك نإو

 ءامهتوعد ىبليو ءامهتاوصأ قوف هتوص عفري الو ءامهمامأ ىشميالو ءامهرمأل لثتميو

 ءانفلاب الو يلا اههيلع خب الو هلذلا ءاجااميل نففتخيو «اييناشزتما لع ضر
 .امهنذإب الإ رفاسيالو ءامههجو ىف ههجو بطقيالو .رزش امهيلإ رظنيالو ءامهرمأل

 امإو ءفراعم امإو .ءاقدصأ امإ :فانصأ ةثالث كقح ىف ءالؤه دعب سانلا نأ ملعاو

 ةلقو «مهثيدح- ىف ضوخلا كرت : مهتسلاجم بادآف نيلوهجلا ماوعلاب تيلب نإف
 مهئاقل ةرثك نمع زارتحالاو ءمهظافلأ ءوس نم ىرجي امع لقاغتلاو ' مهقيجارأ ىلإ ءاغصإلا

 .مهنم لوبقلا ءاجر دنع حصنلاو فطللاب مهتاركنم ىلع هيبنتلاو «مهيلإ ةجاحلاو

 :ناتفيظو مهيف كيلعف ءاقدصألاو ناوخإلا امأو

 ةوخألل حلصي نم الإ خاؤت“ الف .؛ةقادصلاو ةبحصلا طورش ًالوأ بلطت نأ :امهادحإ

 اذإف . «للاخي نم مكدحأ رظنبلَ هليِلَخ نيد ىلع ع ءرملا#+ قع هللا لوشر لاق :ةئفاذنمعلاز

 سمخ هيف عارف كايندو كنيد رمأ ىف كبحاصو ملعتلا ىف ككيرش نوكيل اًقيفر تبلط
 :لاصحخ

 ءاهرخآ عجري ةعيطقلاو ةشحولا ىلإف .قمحألا ةبحص ىف ريخ الف :لقعلا ىلوألا

 ؛قمحألا قيدصلا نم ريخ لقاعلا ودعلاو .كعفني نأ ديري وهو كرضي نأ 00 نسحأو

 هتاف ىلع لاق
 ا هك كلا

 اييصحتحتح كاتو

 ا|احيدنش (تتيحشتا نب 7ص اذ
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 لكلاب لكلا ردح ب حتت
 فاح لْممئلاال نإ

 ةىحيسخلا وب رج حاملا

 ءاجهتخ يح ا: طابعات
 بلقلاىلتعبه قللو

 : ا 7 يا نو يعلو

 بضغلا دنع هسفن كلمي ال ىذلاو ل الادب نيف لوا: قللا نيس ةفاثلا

 ةافولا هترضح امل هنبال هتيصو ىف ىلاعت هللا همحر ىدراطعلا ةمقلع هعمج دقو ؛ةوهشلاو

 «كناز هتيححص نإو «كلناص هتمدخ اذإ نم بحصاف ناسنإ ةيحص تدرأ اذإ ىنب اي :لاقف

 ةنسح كنم ىأر نإو ءاهرم ريح كب تددم اذإ نم بحصا . كتام ةئوؤم كب تدعق نإو

 ارمأ تلواح اذإو .كلوق قدص تلق اذإ نم بحصا .اهدس ةئيس كنم ىأر نإو ءاهدع

 :ارجر هيقلف ىلع لاقو . كرثآ ءىش ىف امتعزانت نإو «ءكرصنو كناعأ

 كمي ناك نم ةنتماوإ
 ع 3 دم

 كلتتبفل ةحتتحفا رتبت نمو

 ردد هاتي اذإ نمو

 افي يح ا لايت كحل تتكت 5

 هللا فاي نع نألا فايك ةييك: نع ارضع راًقستاف ينصعت الق :حالصلا ةئلاثلا

 لاوحألا ريغتب ريغتي لب «هلئاوغ نمؤت ال هللا فاخيال نمو ءةريبك ةيصعم ىلع رصيال
 ناَكو هاوه عَبتاو انركذ نع هبلَق اَنلَفْعَأ نم عطت الو : هلع هيبنل ىلاعت هللا لاق ؛ضارعألاو
 ىلع ةيصعملاو قسفلا ةدهاشم نإف «قسافلا ةبحص رذحاف .[18 :فهكلا) # اطرف هرمأ

 ةيصعم بولقلا ىلع ناه كلذلو ؛اهرمأ كيلع نوهيو ةيصعملا ةيهارك كبلق نع ليزت ماودلا
 مهراكنإ دتشال هيقف ىلع ريرح نم اًسوبلم وأ بهذ نم اًمئاخ اوأر ولو ءاهل مهفل ال «ةبيغلا

 . كلذ نم دشأ ةبيغلاو ءهيلع

 نأل ؛لتاق مس ايندلا ىلع صيرحلا ةبحصف :ايندلا ىلع اصيرح نوكي ال نأ ةعبارلا

 «ىرديال ثيح نم عبطلا نم قرسي عبطلا لب «ءادتقالاو هبشتلا ىلع ةلوبجم عابطلا

 .كدهز ىف ديزت دهازلا ةلاجمو «؛كصرح ىف ديزت صيرحلا ةسلاجمف
 برقي بارسلا لثم هنإف ءرورغ ىلع هنم كنإف اًياذك بحصت الف :قدصلا ةسماخلا

 .بيرقلا كنم دعبيو ديعيلا ؛كنم

 :نيرمأ دحأي كيلعف ءدجاسملاو سرادملا ناكس ىف لاصخلا هذه عامتجا مدعت كلعلو

 ءمهلاصخ ردقب كئاكرش عم كتطلاخم نوكت نأ امإو .كتمالس اهيقف دارفنالاو ةلزعل' امإ
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 هيف عازت الق «كايتتل خاو':نيدلا الإ هيف عازت الف: كيرخأل خا + ةثالق ةوخإلا نأ ملعت نأ

 .هثبخو هتنتفو هرش نم ةمالسنا الإ هيف عارت الف هب سنأتل خأو .نسحلا قلخلا الإ
 جاتحي ءاودلا لثم هلثم رخآلاو هنع ىنغتسيال ءاذغلا لثم هلثم مهدحأ :ةثالث سانلاو

 هب ىلتبي دق دبعلا نكلو طق هيلإ جاتحيال ءادلا لثم هلثم ثلاثلاو . تقو نود تقو ىف هيلإ

 ةدئاف هتلهاشم ىفو ءهنم صالخلا ىلإ هتارادم بجتف «عفن الو هيف سنأ*ال ىذلا وهو

 ؛هينتتجتف هحبقتست ام هلاعفأو هلاوحأ ثئابخ نم دهاشت نأ وهو ءاهل تقفو نإ ةميظع

 :لاقف ؟كبدأ نم :مالسنا هيلع ىسيعل ليقو «نمؤملا ةأرم نمؤملاو ءهريغب ظعو نم ديعسلاف

 ةالصلا هيلعو انيبن ىلع قدص دقلو .هتبنتجاف لهاجلا لهج تيأر نكلو دحأ ىنبدأ ام

 .نيبدؤملا نع اونغتساو مهبادآ تلمكل مهريغ نم هنوهركي ام سانلا بنتجا ولف «مالسلاو

 نيبو كنيب تمظتناو «ةكرشلا تدقعنا اهنمف ؛ةبحصلا قوقح ةاعارم :ةيناثلا ةفيظولا

 هلع لاق دقو ؛بادآ اهب مايقلا ىفو ةبحصلا دقع اهبجوي قوقح كيلعف «ةبحصلا ككيرش
 اهنم ىنتجاف ةمجأ هَتَي لخدو «ىرخألا اًمهادْحِإ لسغت نْيَدَنلا َلَثَم نيوَحألا َلَثَم١
 ميقتسملا هاظغاف «هباحصأ ضعب هعم ناكو ءميقتسم رخآلاو جوعم امهدحأ :نيكاوس
 نم ام» هلع لاقف ٠ عميهتسلاب ىنم قحأ تنأ «هّللا لوسراي :لاقف جوعملا هسفنل كسمأو

 ان اهف أل تبسم نامل راه نم ةءاس وو ًحاص حسصَي بحاص

 ىلاعَت هّللأ ىلإ اييحا ناكو لإ طق نانثا بحطصا اسم» : للي لاقو اةعاض أل ىلاعت

 . «هبحاصب مقر

 «ةجاحلا دنع لاملا نم لضفلا لذبف اذه نكي مل نإف «لاملاب راثيإلا ةيفعلا ةناقأو

 ءرسلا نامتكو «سامتلا ىلإ جاوح-إ ريغ نم ةردابملا ليبس ىلع تاجاحلا ىف سفنلاب ةناعإلاو

 ءانث نم هرسي ام غالبإو ءهايإ سانلا ةمذم نم هوؤسي ام: غيلبت نع توكسلاو «بويعلا رتسو

 هئامسأ بحأب هوعدي نأو «هيف ةارامملا كرتو «ثيدحلا دنع ءاغصإلا نسحو «هيلع سانلا

 بذي نأو ءههجو ىف هعينص ىلع هركشي نأو ءهنساحم نم فرعي امب هيلع ىنثي نأو «هيلإ

 اذإ ضرعتلاو فطللاب هحصني نأو ءهسفن نع بذي امك هضرعل ضرعت اذإ هتبيغ ىف هنع

 هتايح ىف هتولخ ىف هل وعدي نأو ء«هيلع بتعي الف هتوفهو هتلز نع وفعي نأو ؛هيلإ جاتحا

 هفلكي الف هنع فيفختلا رثؤي نأو .هتوم دعب هيراقأو هلهأ عم ءافولا نسحي نأو «هتامث دعبو

 ؛هراسم نم هل حاتري ام عيمجب حرفلا رهظي نأو ءهتامهم نم هبلق حوريو هتاجاح نم اًئيش

 ل ا ل راكم نم ةلانج ام ىلع ةوناو

 هل جرخي نأو ٠«سلجملا ىف هل عسوي نأو .هلابقإ دنع مالسلاب هأدبي نأو «ةينالعو

 ةلخادملا كرتيو همالك نم غرفي ىتح همالك دنع تمصي نأو .همايق دنع هعيشي نأو ؛«هناكم



 بحي ام لثم هيخأل بحي ال نمف «هب لماعي نأ بحي امب هلماعيف ةلمجلا ىلعو ؛همالك ىف

 ملاوعلا قح ىف كبدأ اذهف ءةرخآلاو ايندلا ىف لابو هيلع ىهو «قافن هتوخأف هسفنل

 .نيخاؤملا ءاقدصألا قح ىفو نيلرهجملا
 «هقرعت نمم الإ رشلا ىرت ال كنإف ءمهنم رذحاف ؛فراعملا مهو ثلانلا مسقلا امأو

 نيذلا فراعملا نم هلك رشلا امنإو ءكل ضرعتي الف لوهجملا امأومكنيعيف قيدصلا امأ

 وأ ةسردم ىف مهب تياب اذإف «تردق ام فراعملا نم للقأف .مهتنسلأب ةقادصلا نررهظي

 ريخ هلعل ىردت ال هنإف ءادحأ مهنم رغصتست ال نأ بجيف «دلب وأ قوس وأ عماج وأ دجسم

 هللا دنع ةريغص ايندلا نآل .كلهتف مهايند لاح ىف مهل ميظعتلا نيعب مهيلإ رظنت الو ؛كنم

 .ىلاعت هللا نيع نم تطقس دقف كبلق ىف ايندلا لهأ مظع امهمو ءاهيف ام ريغص ىلاعت

 مرح مث «مهنيعأ ىف رغص الإ دحأ كلذ لعفي الف «مهايند نم هب لانتل كنيد لذبت نأ كايإو

 بهذيف «مهتافاكم ىلع ربصلا قيطت ال كنإف «ةوادعلاب مهلباقت الف كوداع نإو .مهدنع ام

 مهئانثو «كايإ مهماركإ لاح ىف مهيلإ نكست الو .مهعم كؤانع لوطيو «مهتوادع ىف كنيد

 ةئاملا ىف دجت مل كلذ ةقيقح تبلط نإ كنإف «كل ةدوملا مهراهظإو .ءكهجو ىف كيلع
 كتبيغ ىف كوبلث نإ بجعتت الو .دحاو نلعلاو رسلا ىف كل نوكي نأ عمطت الو ءادحاو

 كئاقدصأ ىف ىتح كلذ لثم كسفن نم تدجو تفصنأ نإ كنإف ءمهنم بضغت الو

 عطقاف .هب مههفاشت ال امب ةبيغلا ىف مهركذت كنإف «كيدلاوو كذاتسأ ىف لب «كبراقأو

 ال ليلذ وهو .لاملا ىف بئاخ رثكألا ىف عماطلا نإف ؛مهتنوعمو مههاجو مهلام نع كعمط

 الف رصق نإو ءهركشاو ىلاعت هللا ركشاف اهاضقف ةجاح اًدحاو تلأس اذإو .لاحلا ىف ةلاحم

 بلطي قفانملاك نكت الو ءريذاعملا بلطي نمؤملاك نكو ؛هل ةوادع ريصيف هكشت الو هبتاعت

 هيف مسوتت مل ام مهنم اذحأ نظعت الو .هيلع علطأ مل هل رذعل رصق هلعل لقو «بويعلا
 ةلأسم ىف اوئطخأ اذإف ءكيلع امصخ راصو كنم عمتسي مل الإو «لوبقلا لياخم ًالوأ

 الإ ؛ءادعأ كل نوحبصيو اًملع كنم نوديفتسي مهنإف .مهملعت الف ملعتلا نم نوفنأي اوناكو

 اذإو .فنع ريغ نم فلدلب قحلا ركذاف .مهنم لهج نع اهنوفراقي ةيصعمب كلذ قلعت اذإ
 هللا ىلإ مهلكف ارش مهنم تيأر اذإو «مهيلإ كببح ىذلا هللا ركشاف اًريخو ةمارك مهنم تيأر

 نالف انأو ىقح اوفرعت مل مل :مهل لقت الو .مهبتاعت الو ءمهرش نم هللاب ذعتساو «ىلاعت

 ىكزي نم ةقامح سانلا دشأو ؛ىقمحلا مالك نم كلذ نإف ؟مولعلا ىف لضافلا انأو نالن نبا

 رفغتساو ءكنم قبس بنذل الإ كيلع مهطلسي ال ىلاعت هللا نأ ملعاو .اهيلع ىنثيو هفن

 مصأ ؛مهقحل اًعيمس مهنيب اميف نكو .ىلاعت هللا نم ةبوقع كلذ نأ ملعاو كبنذ نم هللا

 «نامزلا ةهقفتم ةطلاخم رذحاو مهيواسم نع اًنومص ءمهتبساحمب اًقوطن .مهلطاب دنع



 لس ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم ببيبديعسعسلللللللسلسل ١ جب

 بير مهدسحي كب نوفرصتتي مهنإف «مهنم رذحاو «لادجلاو فالخلاب نيلغتشملا اميسال
 ىف كتارثع كيلع نوصحيو «نويعلاب كءارو نوزماغتيو «نونظلاب كيلع نوعطقيو ءنونملا
 نورفغي الو «ةرثع كل نوليقيال .مهترظانمو مهظيغ لاح ىف اهب كوهبجي ىتح مهتريشع
 ىلع كنودسحيو «ريمطقلاو ريقنلا ىلع كنويساحي .ةروع كيلع نورتسيالو «ةلز كل

 مهرهاظف اوضر نإ .ناتهبلاو تاغالبلاو ةميمنلاب ناوخإلا كيلع نوضرحيو ءديثكلاو ليلقلا

 هب تعطق ام اذه .«بائذ مهتطابو .بايث مهرهاظ .قنحلا مهنطابف اوطخس نإو ءىقلملا
 .نالذخ مهترشاعمو «نارسخ مهتبحصف ؟؛ىلاعت هللا همصع نم الإ مهرثكأ ىلع ةدهاشملا

 نبا ىضاقلا لاق !ةوادعلاب كرهاجي نم فيكف «ةقادصلا كل رهظي نم مكح اذه
 ا هللا همحر روع

 هركجت فلأ كَقب 2 بلاس ص رد خاو

 ايدّخعلا بلقئنامّبرلَف
 هرم و

 هر ضًلآاب فىرغخأ َناَكَفَق

 : ىنعملا ىف ليق كلذكو

 وهافتْئْسُ كقيدَص نم َكودَع

 باحغملا نمنرنفنكتئت الن

 ةارتاسم مفك ءادئاَنِإق
 بار شلا وأ اَنَّطلا نم نوكي

 :ىقرلا ءالعلا نب لاله لاق امك نكو

 دحأ ىلعدقخأملو توفعالل

 تاوادعلا مه نم سيسي كرا

 هتّيؤر دنع ىودع ىّيسحلأ ىّنإ

 تايْيستلا نب رسغلا عضدال

 ةياطمتا دتيكنلا مشبلا رهظأو

 متمرس كلا ومم مَلْسأ تْسَلَو

 جيوتي ت سانلا ءاود ءاد سانلا

 تاونخالا عطق ْمُهَل ء ءهاققخجلاىقو



 د غ5 تحبس سس سس تح ىلازقلامامإلالئاسرةعويجم بح

 مهلئاوَغ ْنِم ملت سائلا واسق

 تادومل بسك ىلع اصيِرَخ ْنُكَو

 مهب تيلي انتم ريتيبتفأو نماثلا قلاخو
 تا يقتاذ ىمسعأ مكبأ مصأ

 ةلذم ريغ نم اضرلا هجويب كودعو كقيدص قلا :ءامكحلا ضعب لاق امكءانضيأ نكو

 كرومأ عيمج ىف نكو «ةلذم ريغ نم عضاوتو ءربك ريغ نم رقوتو ءامهنم ةبيه الو امه

 لا ميمذ رومألا دصق ىفرط الكف .اهطسوأ ىن
 اهّنإق روسألا اب ؤأب َكِْيَلَع

 ميولق طار ملا جهن ىلإ قيرط

 اطرقموااطرقماهينف كئالو

 ميمذروسأالا لا حالكّنإَف
 :ةاعامسللا ىلع قت لوا كئارو ىلإ تاقثلالا يقنالو «كيفطع ىف رظنت الو

 ليلختو «كمتاخو كتيحلب ثبعلاو .كعياصأ كيبشت نم ظفحتو .زفوتست الف تسلج اذإب
 «كهجو نع بايذلا درطو كمخنتو كقاصب ةرثكو «كفنأ ىف كعبصإ لاخدإو «كنانس"

 .اهريغو ةالصلا ىفو سانلا هوجو ىف بؤاثتلاو ىطمتلا ةرثكو

 كئثدح نمم نسحلا مالكلا ىلإ غصاو .اًبترم اموظنم كئثيدحو اًنداه كسلجم نكيلو

 الو «تاياكحلاو كحاضملا نع تكساو .هتداعإ هلأست الو ءهطرفم بجعت راهظإ ريغ نم

 عنصت عنصتت الو .كصخي ام رئاسو كفينصتو كمالكو كرعشو كدلوب كباجعإ نع ثدحت

 حلت الو .نهدلا ىف فارسإلاو لحكلا رثك قوتو .دبعلا لذبت لذبتت الو «نيزتلا ىف ةأرملا

 .ملظلا ىلع ادحأ عجشتالو «تاجاحلا ىف

 هوأر نإ مهنإف «كلام رادقم -مهريغ نع ًالضف - كدلوو كلهأ نم ادحأ ملعت الو

 مهل نلو ءفنع ريغ نم مهفجاو .مهاضر طق غلبت مل اريثك هوأر نإو «مهيلع تنه ًاليلق

 تمصاخ اذإو .مهبولق نم كراقو طقسيف كدبع الو كتمأ لزاهت الو .فعض ريغ نم

 رثكن الو «كديب ةراشإلا رثكت الو ؛كتجح ىف ركفتو .كتلجعو كلهج نم ظفحتو ءرقوتف
 كبرق اذإو .ملكتف كبضغ أده اذإو ؛كتبكر ىلع ثجت الو «كئارو نم ىلإ تافتلالا

 لعجن الو .دادعألا ىدعأ هنإف ءةيفاعلا قيدصو كايإو .نانسلا دح ىلع هنم نكف ناطلسلا

 . كضرع نم مركأ كلام

 :ماسقأ ةثالث اهنإف «كسفن اهب برجف «ةيادهلا ةيادب نم كيفكي ىتف اي ردقلا اذهف
 ةعماج ىهو .قلخلا ةطلاخم ىف مسقو «ىصاعملا كرت ىف مسقو .تاعاطلا بادآ ىف مسق



 ىف اًبغار اهيلإ ًالئام كبلق تيأرو كسفنل ةبسانم اهتيأر نإف ؛قلاخلا عم دبعلا ةلماعم ةلمحل
 .كردص هب حرشو «كبلق ناميإلاب ىلاعت هللا روت دبع كنأ ملعاف ءاهب لمعلا

 دقو «تافشاكمو اًمولعو اًراوغأو ًًرارسأ اهءاروو «ةياهن ةيادبلا هذهل نأ ققحتو

 لمعلا لقثتست كسفن تيأر نإو .هليصحتب لغتشاف «نيدلا مولع ءايحإ باتك ىف اهانعدرأ

 ىف ملعلا اذه كعفني ىَنأ :كسفن كل لوقتو «ملعلا نم نفلا اذه ركنت) «فئاظولا هذهب
 سلاجم قف كبصنم عفري فبفيكو ؟ءارظنلاو نارقألا ىلع اذه كمدقي ىتمو ؟ءاملعلا لفاحم

 نأ ملعاف ؟ءاضقلاو فاقوألا ةيالوو قازرألاو ةلصلا ىلإ لصوي فيكو ؟ءارزولاو ءارمألا

 هنأ نظت ام كملعيل كلثم اًناطيش كل بلطاف «كاوثمو كبلقنم كانأو ءكاوغأ دق ناطيشلا

 كتيرق نع ًالضف كتلحم ىف كل وفصيال طق هنأ ملعا مث .كتيغب ىلإ كلصويو كعفني

 . نيملاعلا بر راوج ىف مئادلا ميعنلاو ميقملا كلملا كتومي مث ,كتدلبو

 لوحالو «ءاًنطابو ًرهاظو اًرخآو ًالوأ هلل دمحلاو ءهتاكرتز هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هّللا ىلصو ( ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوقالو

 نيدلاىفبدالا

 لَ دمحم هيبنب انفرشو ءانيدأ نسحأف انبدأو ءانقلخ لمكأف انقلخ ىذلا هلل دمحلا

 :قيفوتلا هللابو لوقأ مث ؛انفيرشت نسحأف

 امو ؛نيدلا ىف بدألا وه ءاهاهبأو لاعفألا نسحأو ءاهالعأو قالخألا لمكأ نإ

 ىف ىلاعت هللا انبدأ دقو .نيلسرملاو نييبنلا قالخأو «نيملعلا بر لعف نم نمؤملا هب ىدتقي

 هللا هلق :ءانيلغ جوا اع ةثدنلا ىو هكع كش هين انبدآو :« تاليبلا نم هيف انازآ اع نآرفلا

 نم انيلع بجوأ امب نينمؤملا نم بدآلا لهأ نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلاب كلذكو
 رسعيف هحرش لوطي الثل ء.هضعب ركذن ,هددع ريثك ؛هرطخ ليلج كلذو ؛مهب ءادتقالا

 . همهو

 ىلاعت هللا ىدي نييبادآلا

 ىلاعت هللا ىدْي نيب نمؤملابذأ
 لاثتما ةردابمو ؛«حراوجلا نوكسو «تمصلا ماودو .«مهلا عمجو .فرطلا قارطإ

 ءركفلا هيزنتو «ركذلا ماودو «قلخلا نسحو «ضارتعالا ةلقو .ىهانملا بانتجاو ءرماوألا

 ماودو «بحلا نامتكو «ءبضغنلا ةلقو «برلا ميظعتو ءبلقلا نوكسو ءحراوجلا دييقتر



 حا ل١7 تتح بسسس سس تصحح ىلازقلامامإلالئاسرةعووجبمب ح

 صالخإو «قلخلا عيمج نم سأيلاو «قحلا راثيإو ءصاخشألا ىلإ رظنلا كرتو ءصالخإلا
 «ةدئافلا نامتكو «ةراشإلا ةلقو «تابرقلا ءايحإو «عالطالا هيزنتو «لوقلا قدصو «لمعلا

 ؛ءايحلا راعشتساو «ةبيهلا ماودو ءمراحملا كاهتنا دنع بضغلاو .مسالا ليدبت ىلع ةريغلاو

 غابسإو «رايتخخالا نسحب ةفرعم لكوتلاو ءنامضلاب ةقث نوكسلاو ءفودخلا لامعتساو
 ء«ضرفلا توف فوحخ بلقلا شاعتراو ء«ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو .هراكملا ىلع ءوضولا

 ةدايزو ءركذلا دنع بلقلا لجوو «باغ امب قيدصتلا ماودو «رارصإلا فوخ ةبوتلا ماودو

 عم لخب ريغ نم ةقدصلا جارخإو «ةقافلا دنع لكوتلا راعشتساو ؛ظعولا دنع راونألا

 .ناكمإلا

 ملاعلا بادآ
 قفرلاو .؟كهب ءاعذدلا كرتو ربكتلا عنمو ءراقولا ماودو ءملعلاب لمعلاو ءملعلا موزل

 «ىردأ ال لوق نم ةفئاآلا كربو .ديلبلل ةلأسملا حالصإو «فرجعتمللاب ىنأتلاو «ملعتماب

 عامتساو «فلكتلا كرتو «لئاسلا صالخإل لئاسلا نم ةصالخ لاؤسلا دنع هتمه نوكتو
 .مصخلا نم تناك نإو اهل لوبقلاو ةجحلا

 ملاعلا عم ملعتملا بادآ

 نالف لاق :هل لوقي الو «ماق اذإ هل موقيو ءمالكلا هيدي نيب لقيو ءمالسلاب هؤدبي

 هيلع ريشي الو «هتبطاخم دنع مستبي الو ء.هسلجم ىف هسيلج لأسي الو «تلق ام فالخ

 ىلإ غلبي ىتح هقيرط ىف ةلأسم نع همهفتسي الو «ماق اذإ هبوثب ذخأي الو ءهيأر فالخب
 .هللم دنع هيلع رثكي الو .هلزنم

 ءىرقملا بادآ
 ءاغصإلاو «ةمحرلا راظتناو ءمهفلا تاصنإو ءرمألا عامتساو «ةيشخلا ةلج سلجي

 ديوجتو «ءددعلا ميلعتو .ةزمهلا نايبو ء«ءادتبالا فيرعتو .فقولا ةراشإو هباشتملا ىلإ

 اذإ هل ثحلاو ءباغ اذإ ملعتملا نع لاؤسلاو «ىدابلاب قفرلاو «متاخلا ةدئافو ءفرحلا

 .هريغ مؤي نأ ىلإ جاتحا وأ ؛هسفنل هب ىلصي ام هنقلي نقلتملاب أدبيو «ثيدحلا كرتو ءرضح

 ءىرافلا بادآ

 لبق ناذئتسالاو «سأرلا ضفخو ءمهفلا عمجو «عضاوتلا ةسلج هيدي نيب سلجي

 . غارفلا دنع ءاعدلاو «ةيمستلاو ةذاعتسالا مث «ةءارقلا



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسرةعويجمو لطسدطسللللللل م دحل

 نايبصلا ملعم بادآ
 وهف هنسحتسا امف ؛ةيغصم هيلإ مهناذآو «ةرظان هيلإ مهنيعأ نإف ؛هفن حالصب أدبي

 ىف رزشلاو ءهتسلج ىف تمصلا مزليو «حيبقلا مهدنع وهف هحيقتسا امو «نسحلا مهدنع

 اوئرتجيف مهثداحيالو «بيذعتلاو برضلا رثكي الو ؛ةبهرلاب هبيدأت مظعم نوكيو ءهرظن
 امع هزنتيو !اذحأ مهيديأ نيب حزامي الو ءهيدي نيب نوطسبنيف نوثدحتي مهعدي الو .هيلع

 «شيتفتلا نم مهفكيو «شيرحتلا نم مهعنميو «هنوحرطي هيدي نيب امع عروتيو «هنوطعي
 مهبوني رمأ نع مهلأسي الو ء:ةميمنلاو بذكلا مهدنع شحويو «ةبيغلا مهدنع حيقيو
 امب مهفرعيو «ةالصلاو ةراهطلا مهملعيو ءهولميف مهلهأ نم بلطلا رثكي الو راكي

 .ةساجنلا نم مهقحلي

 ثدجلا بادآ

 كرتيو «ءتاقثلا نع ىوريو ءروهشملاب ثدحيو .«بذكلا بنتجيو ءقدصلا دصقي
 فيحصتلاو للزلا نم ظفحتتيو «نامزلا فرعيو .فلسلا نيب ىرجام ركذي الو ريكانملا

 ةجرد ىف لعج ذإ ؛ةمعنلا ركشيو «ةيغاشملا لقيو «ةبعادملا عديو «فيرحتلاو نحّللاو
 مهضئارف نم هب نوملسملا عفتني ام هب ثدحي ام مظعم نوكيو «عضاوتلا مزليو هلع لوسرلا
 ىشغي الو ؛ءارزولا ىلإ هملع لمحي الو .لجو زع مهبر باتك ىناعم ىف مهبادآو مهنلسو

 مهكولم ىلإ هولمح اذإ مهملع ءاهب بهذيو «ءاملعلاب ىرزي كلذ نإف ؛ءارمألا باوبأ
 الو «هباتك ىف هاري ال ام هيلع أرقي الو ءهلصأ ىف هملعي ال امب ثدحي الو ؛مهريسايمو

 .ثيدح ىف اًئيدح لخدي نأ رذحيو ءهيلع ئرق اذإ هدحتي

 ثيدحلا بلاط بادآ

 هبلغي الو ءتاقثلا نع بتكيو ءريكانملا بتكي الو «بيرغلا بتكيالو روهشملا بتكي
 تصنيو «ةبيغلا بنتجي ؛هتالصو هتءورم نع هبلط هلغشي الو هنيرق ىلع ثيدحلا ةرهش

 :لوقي الو .هتخسن حالصإ دنع تفلتلا رثكيو «هثدحم ىدي نيب تمصلا مزليو ءعامسلل

 ةفرعملا لهأ مزليو «ةقث ريغ نم بتكيف ولعلا بلطل هرشني الو ءعمس ام وهو .؛تعمس
 .نيحلاصلا نم ثيدحلا فرعي ال نمع بتكي الو «نيدلا لهأ نم ثيدحلاب

 بئاكلا بادآ
 نسحو «ىأرلا دادسو «باسحلا ةفرعمو ظفللا بارعإو ءىربلا ةدوجو ءطخلا نسح



 عي غ3 تسسطسس سس سس ىلازقلامامإلا لئاسةعومجبم س2

 نم فوختلاو «نيفرصتملا ءارزولا نم نيمدقتملا رابخأب ةفرعملاو «ةحئارلا بيطو «سابللا
 هزنتلاو مارخنالا كرتو ءتادادسلا ىف ةربخلاو ةحماسملاو ءجارخلا رمأي ملعلاو «تارداصملا

 ىف ثفرلا كرتو «ةلّذلا نع ظفحتلاو ةرشعلا نسحو ةءورملا لامعتساو ؛ماوحلا نع

 . ةيشاحلل ةارادملاو ةثداحملاو ةبعادملا ىفنو «سلاجملا

 ظعاولا بادآ

 «هعمتسمل ةعفنملا ةوهشو ءهقلاخ ىلإ ةقافلا راهظإو هديس نم ءايحلا ماودو ءربكتلا كرت

 مهب نظلا نسحو «ةمالسلا نيعب هيلإ نيعمتسملا ىلإ رظنلاو «هبيع ةفرعمل هسفن ىلع ءارزإلاو
 .ىىدتيملا ىلع فطعلاو «بيدأتلاب قفرلاو «ةنايصلل اًبلط مهنم سايإلاو «ةنايدلا نطابب

 .لوقي امب سانلا عفتنيل ؛لوقي ام لعف داقتعاو

 عمتسملابادآ
 .لوقلا داقتعاو .نظلا نسحو .ءردصلا ةمالسو .عوضخلا ماودو ءعوشنلا راهظإ

 .ةمهتلا كرتو مهلا عمجو «بلقتلا ةلقو .«توكسلا ماودو

 كسانلا بادآ
 امئاد ءاّموجسم هعمدو ءاموسقم همالكو ءاموهفم هدروو ءامولعم هتقو نوكي

 اكرادم دول انفاوما مليك ىف كتم لعل فاغ عفرطل داع بتفوصع ازال ةعرغف

 لوزنل اعقوتم ءهبرشمو همعطم ىف ًاللقتم ؛هنكسم ىف اعروتم هليل ىف [رهاس ءهموصل
 ال .هناصقنو هلاح ةدايزب املاع .هتاولص ىلع اًظفاحم .هتاوهشل اًكرات ءهئانرقل اًبناجم .هلج-أ

 .هلاحب هملع عم هريغ ملع ىلإ جاتحي

 سانلا لازنعا بادآ

 مهلازتعا ىف دقتعي ءهجحو هتاكزو همايصو هتالص رمأب اًقراع «هنيد ىف اهيقف نوكي

 ضوخي الو ؛ىضرملا دوعيو ءزئانجلا دهشيو .تاعامجلاو عمجلا رضحيو ءمهنع هرش عفد

 ال ىتح ءمهلئات ىف هسفن عمطي الو ؛مهرابخأ نم هبلق دفي امع لأسي الو .مهثيدح ىف
 ىف رظني وأ «منغيف سرديو ىلصي نأ امإ :ةثالث هتاقوأ نوكت ؛هناريج ىلإ ةجاح هل نوكي

 لهأ هل ناك َنإف ءرمألا هل متي ىتح ركشلا رثكيو ءركذلا نمدي .ملسيف ماني وأ «ملعتيف هبتك

 . هتلزع نازيم ىري ىتح هتولخ ىف دهتجيو؛« (مهعم ثدحتي
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 ىفوصلا بادآ
 ءدكلا ماودو .ةعيرشلا ملعب كسمتلاو «ةرابعلا ىف حطشلا كرتو «ةراشإلا ةلق .

 .«لمجتلا راهظإو «سايللا ىف ةرهشلا كرتو .«سانلا نم شاحيتسالاو .دجلا لامعتساو

 ىف ةرشعلا نسحو .ةبحملا نامتكو ءركذلا ماودو ءرقفلا رايتخاو «لكومتلا راعشتساو

 .نآرقلا سرد ماودو «ناوسنلا ةاخاؤم كرثو نادرملا نع ضغلاو ءةبحصلا

 فيرشلا بادآ
 نم فوخلاو «هبرل عضاوتلا هتمه ءهبسحب ىدعتي الو ؛هبسنب لكأيالو ,هفرش نوصي

 ملعلا لهأل لضفلا فرعي .هلثم وه نم ىواسي الو ؛هنود نم ىلع لضفلاب ذخأيو «هديس

 بذهيو .نآرقلاو هقفلا لهأ نم نيدلا لهأ مزالي «ملعأ وأ ملعلا ىف مهلثم ناك نإو
 نوصيو «.هناوخإ لصاويو .هءاسلج مركي «هباطخو هبضغ دنع هظافلأ ىف ظفحتيو .هقالخأ

 . هنادخأ هسفنب نيزريو «هناريج نيعيو ,هبراقأ

 مونلا بادآ
 اذإ وعديو ' مونلا هذخأي ىتح لجو زرع هللا ركذيو « هليمع ىلع مانيو «مونلا لبق رهطتي.

 .ىلاعت هللا دمحيو. « ظقيتسا

 دجهتلا بادآ

 توكلم يق رظنلاو .وضولا غابسإو «فوخو عزفب مونلا نم مايقلاو «تامرجحملا ىف رظنلا

 .ةوالتلا مهفل ةالصلا ىف روضح لاو ءاعدلاو «تاوامسلا

 ءالخلا بادآ
 «ضرألا نم هبرق لعب قفرب بوثلا ففشكو «لوحخدلا لبق ةذاعتسالا مث ةيمستلا

 لعب ركشلاو دمحلاو «جورنخلا لبق راتتسالاو ءلسغلا مم ءاجنتسالا لعس بارتلاب ديلا حسمو

 .جورخلا

 مامحلا بادآ
 ةلقو ءملكتلا كرتو .ةولخلا بلطو «تاروعلا نع رصبلا ضغعو «ةروعلا رشتس
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 اذإ نيمدقلا لسغو «لوخدلا لبق نم ةبانجلا لسغو «سولجلا ةلقو «مالسلا عنمو «تفلتلا
 1 عادصلا بهذي هتاف درابلا ءاملاب جرخ

 ءوضولا بادآ

 ءناك امن ةبوتلاو دصصقي نمت ةبيهلا راعشتساو ءلسغلا عم ركذلا ماؤدو كاوسلا

 «براشلا ذخخأو ةراهطلا رثإ ىف ةراهطلاو «ةالصلا ىف لخدي ىتح ةراهطلا دعب توكسلاو

 «فنألا دهاعتو .مجاربلا لسغو ناتتخالاو ء«رفاظألا ميلقتو «ةناعلا قلحو ءطبإلا فننو

 .ندبلاو بوثلا ةفاظنو

 دجسملا لوخد بادآ
 ىلع ملسيو «لجو رع هللا مسا ركذيو «ىذألا نم هلعن ىف ام ليزيو «ىنميلاب أدبي

 ءهتمحر باوبأ هل حتفي نأ ىلاعت هللا لأسيو ءهسفن ىلع ملس اًيلاخ ناك نإف «رضح نم

 هيف عفري الو .ةنعالملا كرقتتو «ةبطاخملا لقيو «ةبقارملا مزليو «ةلبقلا ةهجاوم ئف سلجيو

 الو ءةلاض دشني الو «ةعنص عنصي الو «هلبث لاصنب كسميو ءهفيس هيف رهشي الو «هتوص

 ام هلضف نم ىلاعت هللا لأسو «ىرسيلاب أدب فرصنا اذإف ,عماجي الو ىراشي الو عيابي

 . ىطدي

 فاكتعالا بادآ
 سيبحو «تاللقنتلا كرتو « عضوم ا موزلو «ثيدحلا كرتو . مهلا عمجو «ركذلا ماود

 . لجو تع هللا ةعاط ىلع اهربجو ءاهباحم ىف اهعنمو ءاهدارم نع سفنلا

 ناذألا بادآ
 : ةزاتملا يدوس ددع ههرطلا ضاع هتاععلا نفور ةتفصلا نقف هفرب اكراغ نولا ةوكي

 .ةماقإلا ىف ردحتيو «ناذألا لتريو .حالفلاو ةالصلاب ءادنلا دنع هناذأ ىف تفتليو

 مامالا بادآ
 ءاهدسفي امو .هتالص ىف هل ثدحي امب اهيقف ءاهنتسو اهضئارفو ةالصلاب اًفراع نوكي

 .«فوفصلا ةيوستي مهرمأيو منلعلا لهأ نم هيلي نم لعجي ,نوهراك هل مهو اًموق مؤي الو

 ففخي الو ءاولميف حيبستلا ليطيالو ءاورجضيف روسلا لاوطب أرقي الو ,فطلب مهيلإ ريشيو
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 هعوكر ىف قفرتيو «مهتفعَض ةوق ردق ىلع ةالصلا بتري لب ءلامكلا توفي ثيحب
 رظتنيو «ةروسلا نم غرف اذإو دمحلا دعبو دمحلا لبق ةتكس تكسيو ءاونئمطي ىتح هدوجسو
 ام هناريج نم دقف نم ةالصلا لبق رظتنيو «هئارو نمب فحجي مل ام هب سحأ نم هعوكر ىف

 هللا رتس ىلإ رظن غرف اذإو ,.ةفيفخ ةفقوب نيتميلستلا نيب قرفيو ءهتقو توق فخي مل
 .ركذلا هتالاح لك ىف هل مادأو «هديسل اًركشف دادزاو ءهتنمو

 ةالصلا بادآ
 «سواسولا ىفنو «بلقلا روضحو «ليلذتلا راهظإو .ءعوشخلا موزلو «حانجلا ضفخ

 لامشلا ىلع نيميلا عضوو «فرطلا قارطإو «حراوجلا ءودهو ءانطابو ً[رهاظ بلقتلا كرتو

 حيبستلاو «عوشخلاب دوجسلاو ء.عوضخلاب عوكرلاو «ةبيهلاب ريبكتلاو «ةوالتلا ىف ركفتلاو
 بلطي ىعسلاو ,فوخلاب فارصنالاو «قافشإلاب ميلستلاو «ةدهاشملاب دهشتلاو «ميظعتلاب

 :ءاجكرلا

 ةءارقلا بادآ

 . ءاكبلاو عضاوتلا موزلو «ءانخلاو ثيعلا ةبناجمو «ءايحلاو راقولا ةموادم

 ءاعدلا بادآ

 لاؤسو ؛حانجلا ضفحخو ءرظنلا نسحو «لذلا راهظإو .مهلا عمجو «بلقلا عوشخ

 دنع فكلا طسبو ؛لوكسملا ةمرح ميظعو ءهسفن ردقب هتفرعمو «قيرغلا أجلو «ةقافلا

 دصقلا ةحصو ؛ناودعلا كرتو ءجرفلا راظتناو «ةبيخلا نم فوخلاو ةباجإلاب نيقيلاو «ةبغرلا
 .ءاعدلا دعب فكلا نطايب هجولا حسمو إجللاو

 ةعمجلا بادآ
 ةفاظنو دسحلا لسغو ءروكبلاو هروضح دنع ةراهطلاو .هلوخد لبق تقولل بهأتلا

 ءمامإلا نم برقلاو «ركذلا ماودو ءمالكلا ةلقو «ىطختلا كرتو .ةحئارلا بيطو «بوثلا

 كيبشت كرتو ءراقولاو ةنيكسلاب ىشملاو ءملعلا بلطل راشتتالاو « بيطخلل تاصنإلاو

 دجحسملا لوخودو «قازرلل ركشلا ةرشكو «قارطإلا ماودو ءىطخلا براقتو «عباصألا

 لعب هيلع مالسلا درو .ربنملا ىلع بيطخلا سولج دعب ةالصلا كرتو «مالسلا درو .عوشخ اب

 «هتبطاخمو هلابقإ دنع تافتلالا كرتو ؛ةظعوملل لوبقلا داقتعاو «مالكلا كرتو «هتراشإ
 . ةماقإلا نم نذؤملا غرفيو ربنملا نم لزني ىتح ةالصلا ىلإ مايقلا كرتو
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 بيطخلا بادآ
 نع منتميو .ةبيهلا هيلعو سلجيو ةيحتتلاب أدبيو .راقولاو ةنيكسلا هيلعو دجسملا ىتأي .

 لوقي ام ضرعي نأ بحي هنأك هراقولا هيلعو ربنملا ىلإ وطخي مث ؟تقولا رظتتيو «بطاختلا

 ىلإ تفتليو «ركذلاب ىقتريو عوشخلاب ةاقرملا ىلع فقيو ءعوشخلل دعصي مث .رابجلا ىلع
 ناذألل سلجي مث «مالكلا هنم اوعمتسيل مالسلاب مهيلإ ريشي مث ءركفلا عامتجاب هيعمتسم
 مث هب عفتيل هلوقي آم دقتعيو ءعياصألاب ريشي الو ءعضاوتلاب بطخي مث «نايدلا نم اعرف

 حتفي مث ءاوتكسي ىتح ربكي الو «ةماقإلا ىف نذؤملا ذخأ اذإ لزنيو ءءاعدلاب مهيلإ ريشي

 .أرقي ام لتريو «ةالصلا

 دكيعلا بادآ
 ةمادإو «ةحتارلا بيطو .نديلا ةقاظتو ؛هموي ةحيبص ىف لاستغالاو هتليث ءايحإ

 ءريبكتلا فقعاضت نيب دمحلاو حيبستلاو ءعوشخلا لامعتساو ءركذلا ةرشكو «ريبكتلا

 قيرط ىف باهذلاو ءارطق ناك نإ جورخلا لبق ريسيلا لكأو «ةالصلا دعب ةبطخلل تاصنإلاو

 .ةبيغلا فوخ قافشإلاب فارصنالاو ,ىرخأ ىف عوجرلاو

 فوسلابادآ
 ىلإ مايقلا ةععوسو « للملا كروتو «ةيوتلا ةرئايمو عزا راهظإو ءعزملا ماود

 .رثحلا راعشتساو ءاهيف مايقلا لوطو « ةالصلا

 ءاقستسالابادآ

 لبق لاستغالاو ةرقاخملا كرتو ءةمهلا لبو ءملاظلا درو ءةبوتلا ميدقتو ءهليق مايصلا
 هب تلّرت ىقلا بنفلاب فارتعالاو ءعتملا تيجوأ ىتلا لاحلا ةيؤرو تمصلا ماودو ءجورخلا
 رافغتسالا ةرثكو «ريبكتلا نيب حيبستلاو «ةيطخلل تاصتإلاو ءدوعلا كرت داقتعاو «ةيوقعلا
 . ءاعدلا عم رازإلا ليوحتو

 لامعتساو هلل كتثلاو دمدللا ماودو .ةيوتلاي هل داد عتسالاو «توملا ركذ نم راثكإلا

 راهظإو «ءاونلا ىلاخب هةنلعتسالا عم ىواندتلاو .ةقاعلاو رجعلا راهظإو .ءاصدلاو عوضتلا

 . ةحفاصملا كرتو فاسلجلا ماركإو .ىوكشلا ةلقو .ةوقلا دنع ركشلا



 ىزعملا بادآ
 .دقحلا ثروي هنإف مسبتلا كرتو «ثيدحلا ةلقو .نزحلا راهظإو  حانجلا ضقخ

 ةزانجلا ىف ىشملا بادآ 5
 ركفتلاو «رابتعالاب تيملا ةظحالمو «ثيدحلا كرتو ءرصبلا ضغو ءعوشخلا ماود

 ةرسح فوخو «ةبلاطملا نم هب فاخي اميف ةردابملا ىلع مزعلاو «لاؤسلا نم هب بيجي اميف

 .توملا موجه دنع توفلا

 قدصتملا بادآ
 ءءاطعلا دعب اهنامتكو ؛.ءاطعلا دنع ةقدصلا ءافخإو «ةلأسملا لبق اهؤادأ هل ىغبني

 هسفن عنميو «ةسوسولا ىف ةسوسولاب هيلع دريو «باوجلا درب هؤدبي الو «لئاسلاب قفرلاو
 لئاسلا نأ هللا هنعل سيلبإ ودعلا هضراع نإف «.ًاليمج ادر هدري وأ لأس ام هيطعيو «لخبلا

 .اهل قحتسم وه لب «هيلع هب هللا معنأ امب عجري الف «قحتسي سيل

 لئاسلابادآ

 ا ناقل ام قتل ايوا اولا ان اكابر اسما «روطسو باقل قريع ةلانلا قي
 ةدواعملا كرتو ءرذعلا لوبق ليمجب عجر هيلع در نإف ءءاعدلا نسحو «لق نإو ءركشلا

 . حاجلإلاو

 ىنغلا بادآ
 ةشاشبلاو ءربلا لامعأ ىلإ لصوتلاو «ركشلا ماودو ءربكتلا ىفنو . عضاوتلا موزل

 بيطو ؛ةملكلا ةفاطلو «ةيافكلا راهظإو ءدحأ لك ىلع مالسلا درو .هيلع لابقإلاو ريقفلاب

 . تاريخلا ىلع ةدعاسملاو «ةسناؤملا

 ريقفلا بادآ
 راثيإو ءعمطلا ءاقلإو ء.عضعضتلاو ةلاذبلا كرتو «ةقافلا نامتكو «ةعانقلا موزل

 راشبتسالا ةلق عم ءاينغألا لالجإو «ةنايدلا لهأ نم ةءورملا لهأل ةيافكلا راهظإو «ءةنايصلا

 ظفحو للذتلا ىفن م « مهيلع ربكلا كرتو ء مهنم سايإلا م مهل ةيافكلا راهظإو ءمهل

 . مهتدهاشم دنع نيدلاب كسمتلاو « مهتيؤر دنع بلقلا



 حا ل735 تح سس يس سس بخ ا ىلازقلامامإلا لئاسرةعومجم حج

 ىدهملا بادآ
 ىدهملا ةيؤر دنع ركشلاو ءاهل هنم لوبقلاب رورسلا راهظإو ءهيلإ ىدهملل لضفلا ةيؤر .٠

 .ترثك نإو اهل لالقتسالاو ؛هيلإ

 هيلإ ىدهملا بادآ
 ءرضح اذإ ةشاشبلاو .باغ اذإ اهبحاصل ءاعدلاو «تلق نإو اهب رورسلا راهظإ

 نيدلا باهذ نم ظفحتلاو ؛هل عوضخلا كرتو «نكمأ اذإ هيلع ءانثلاو ءردق اذإ ةأفاكملاو

 . اًيناث هعم عمطلا ىشفلو (هعم

 فورعملا عانطصابادآ
 هل رتسلاو «ءاطعلا دنع هل ريفوتلاو .دعولا دنع هب ةردابلاو ءلاؤسلا لبق هب ةءادبلا

 .هعاطقنا نم رذحلاو ؛هعانطصا ىلع ةموادملاو «لوبقلا دعي ةنملا كرتو .ذخألا دعب

 مايصلا بادآ
 نوصو ,ىذألا كريو «بذكلا ضفرو «ةييغلا ةيناجمو «ءارملا كرتو .ءاذغلا بيط

 . حئابقلا نع حراوجلا

 جحلا بادآ
 قيرطلا بادآ

 .دازلا لذبو .عطقنملاب قفرلاو ةقفرلا ةنواعمو .ىراكملا ىلإ ناسحإلاو ؛ةقفنلا بيط

 هب راشيتسالاو «ليدعتلا رايتخاو ؛ةيصعم ريغ نم حازملاو ؛ةملكلا بيطو « قلخلا نسحو
 «هتلز نع لفاغتلاو ؛هرجض دنع هل ةارامملا ةلقو «هتثداحم دنع ءاغصإلاو ؛هتيؤر دنع

 . هتدعاسمو هراثيإ ىلإ لصوتلاو «هتمدخ دنع هل ركشلاو

 مارحإلا بادآ
 «ةبيهلاب ةيبلتلاو «عايجلا دهاعتو ؛ةحئارلا بيطو ؛«نيرازإلا ةفاظنو ءدسجلا لسغ

 فوقولاو ءءاضرلا بلطب ىعسلاو ؛ةمرحلا ميظعتب فاوطلاو «ةباجإلا ةوالحب توصلا عفرو
 .ةرافكلا ةيؤرب حيذلاو «قتعلا ةيؤرب قلحلاو ةمحرلا ةيؤرب رعشملا دوهشو ؛ةمايقلا دهاشمب

 ةقيقحب درلاو ءدح ريغ نم وهو رورملا ةدهاشمب ةرايزلا فاوطو .ةعاطلا ةيؤرب ىمرلاو

 . عوجرلا ةبحمب فارصنالاو .فسألا



 -- ىلازقلامامإلا لئاسر ةعومجم بسسس ب سععشسللللل ع(. حد

 ةكم لوخد بادآ
 رظنو «ليضفتلاب دجسملا ةيؤرو ءريسحتلاب ةكم ىلإ رظنلاو ءميظعتلاب مرخلا لود

 .ةمرحلا ميظعتي تيبلا لوخدو ءةرمعلا ةلصاومو «فاوطلا ماودو ءليلهتلاو رببكتلاب تيبلا
 . هل وخد دعب ةيوتلا ماودو

 ةنيدملا لوخد بادآ
 نيعلاب اهيلإ رظنلاو ءةعيرشلا نم اهيف تاك امل ةدهاشللو ءةنيكلا عم راغولاب اهلحدي

 هريك ىتأي مث هتبطخو هتالصل دهاشم هنأك هربنمو هيلع لوسرلا دجسم ىتأي مث «ةعيفرلا
 ءهتسلجل نياعم هنأك هترضحب توصلا ضفخ عم هتبطاخمو ءميركلا هصخش ىلإ رظان هنأكو

 هلابقإو ءامهنيب هتيشمو «ءهل امهتبحم دهاشيو (:هيعيحضصع ىلع ملسي مث ءمالسلاب هؤللبيف

 .رهظلا هيلوي الغ ريقلا عدو اذإو هيلع امهلابقإو هل اسهتسه نياعيو ءكامهيلع

 رجانلابادآ

 ىف سخي ال انيك اًمالغ لمعتسيو «مهيلع قيضيق نيملسملا قيرط ىف سلجي ال
 همهارد نازيم نوكي «ءنازيملا ىف ةلجعلا كررتو «ناحجرلاب هرمأي ءهنزو ىف صقني الو ءهليك

 ءهتاجتص ةريعع «هيئاوذ ةقيقد هطويح ةليوط .رايعلملاك هلاذتعا نعو .رايطلاك هتدح ىف

 همالغ رمأي ءهتاجنصو هلاطرأ صقن دهاعتيو ءهنازيم حسمب موي لك ئدتبي فتابح ةلدتعم

 فيعض وأ .هلضف راج وأ ءههعركأ فيرش ه«يلع فقو اذإو .ناهدألا هيلك ىف فقوتلاب

 نإ هنإ امك «هتوبز داز هرعس صقن نإ ؛هراعسأ ردق ىلع عيبي .هفصتأ ءالؤع ريغ وأ ءهمح-ر

 .هنويز صقن ء«رعس داز
 ىرتشي «ناملغلاو مراحملا نع فرطلا ضعغو ءنآرقلل سرد هسولج ىف هتمه نتوكتو

  لئانلا نم رشبلا عنمي الو «لئانسلا دري الو هيلع فق هيفس نع ريسيلاب هضرع

 لاطرالا ىرتشيو ءهي ىلوأ وه همالغ مزليام ناك هرمأل ىلوتملا وه تاك نإف

 دنع اهل مذلاو ءعيبلا دنع ةعلسلل حدملا كرتيو «تاربعم تالا نم لايكللو تاجنصلاو

 «ةئثداحملا دنع بذدكلاو «ةديازملا دنع شحفلا رذحيو ءرابخإلا دنع قدصلا مزليو ءءارشلا

 .تاعوصخلا ىق رصقيو ثادحألا ةبعادمو «قاوسألا لهأ عع ضونلا لقيو

 ىفريصلا يادأ
 .ةئيدرلا قفني الو ةئيسنلا برقيو ءابرلا رشحيو ءةتلمألا  ىدؤيو ءةحصلا: دّمتعي

 .هلقاثمو هتاجتص ناصقن نم اًمئاخ ءهرايعمل ادقفتم «نيغلاو شغلا دقتعي الو ءنزولا ىفوبو



 دع غ١ تحسب سس بسسس ا ىلازفلامامإلا لئاسةعومجبم بع

 غئاصلا بادآ
 ىدعتلا كرتو «دعولا ءافوو ءلطملا ةلقو «ةدوحلا ىف داهتجالاو «ةحيصتلا لامعتسا

 . ةرجأآلا ىف

 لكألا بادآ 2
 «ةمقللا رغصيو ءهيلي اممو نيميلاب لكألاو ءةيمستلاو «هدعيو ماعطلا لبق نيديلا لسغ

 دنع عبشلا قوف لكأي الو اًنكتم لكأي الو «ءنيرضاحلا هوجو ىلإ رظنلا ةلقو «غضملا ةداجإو

 ةعصقلا بناوج نم لكأيو «ةجاح هب نم وأ فيضلا لجخي ال ىتح عبش اذإ رذتعيو «عوجلا

 لكألا دنع توملا ركذي الو «هّللا دمحيو «غارفلا دعب عباصألا قعليو ءاهتورذ نم لكأي الو

 . نيرضاحلا ىلع :صغني الئل

 برشلا بادآ
 هلو. اضم هته: ةدعب هلمكتيو ءهلبق ىلافق هللا: نكست هاني ليف دفاتإ نق رطب

 ءاّمئاق برشي الو «ةميستلاب دريو ءديمحتلاب هعبتيو ءانالث هبرش ىف سفنتيو ءابع هبعي
 .هريغ هعم ناك نإ هنيي ىلع ناك نم لوانتيو

 حاكنلا دارأ اذإ لجرلا بادآ
 الو ءهيتأي ام ىلع طراشي الو «هدارأ نإ لاملاو لامجلا هدعب مث «نيّدلا بلطي

 هبر نم هدعابي امب هسرعو هكالمإ ىف نذأيالو ءهيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو ءهرمضي

 اذإ اهؤدبيو ؛هلهأ نيب اهلبقي الو «هتمرح هريغ ىري ثيح هتاولخ ىف سلجي الو «هيرزيو
 نع هلأسيو ءاهتصاخ نم لب امان هل ريخملا الو ءاباذك هريغس نوكي الو «هلاؤس ىف الخ

 اهظافلأ نسحو ءاهتفاظنو اهئايح نعو ءاهمايصل اهتاعارمو ءاهتالص ىلع اهتبظاومو اهنيد
 امب هدعيو ءاهيلإ رظنلا ىف دّقعلا لبق فطلتيو ءاهيدلاوب اهربو ءاهتيب موزلو ءاهحبقو
 .اهلامعأو اهنيدو اهتدلاو لاحو ءهنيدو اهدلاو لاصخ نع ثحبيو .ليمجلا مالكلاب اهغلبي

 لجرلا اهبطخ اذإ ةأرملا بادآ
 هتيدو بطاخلا بهذم نع لأسي نأ اًقودص ناك نإ اهلهأ نم هب نمأت نم رمأت

 .هتيب ىف هاشغي نمو «هؤابرقأ نم رظنتو «هدعو ىف هقدصو هسفن ىف هتءورمو هداقتعاو

 هتيد ىف اهتبغر نوكيو ءهتعنصو هتراجت ىف هتحيصنو «هتعامجو هتاولص ىلع هتيظاوم نعو
 وهف .ةعيطم هرماوأل نوكتو ةعانقلا ىلع هعم مزعت «هترهش نود هتريس ىف وأ هلام نود

 .ةدوملل تبثآو ؛ةفلألل دكأ



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم بسسس بسلا غ1: مدس

 عامجلا بادآ
 مث «ةبحملا مازتلاو «ةوهشلا ليبقتو «ةدوملا راهظإو ءةملكلا ةفاطلو .ةحئارلا بيط

 5 . ةلقلا

 هتجوز عم لجرلا بادآ
 نع فانتا اولا قو ظل و رعقفوملا ناميظإ وت ةملخلا ةقاطلو ف كبل ندع

 ماركإو ءاهل لخب الي ةنوؤملا لذبو ءاهتلداجم ةلقو ءاهضرع ةتايصو ؛«ةرثعلا ةلاقإو «ةلزلا
 .اهيلع ةريغلا ةنشو «ليمجلا دعولا ماودو ءاهلهأ

 اهجوز عم ةأرملا بادآ
 .همالك دنع نوكسلاو ءهرمأل ةعاطلا موزلو ءهل ةارامملا ةلقو ءدنم ءايحلا ماود

 .بوثلا ةفاظنو مفلا دهعتو ءةحئارلا بيطو ءهلام ىف ةنايخلا كرتو ءهتبيغ ىف هل ظفحلاو

 هلاح ةيؤرو ؛هتبارقو هلهأ ماركإو «ةنيزلا ماودو ءةقفشلا لامعتساو «ةعانقلا راهظإو

 ةيؤرلا دنع رورسلا راهظإو «هنم برقلا دنع هل بحلا راهظإو .ركشلاب هلعف لوبقو «لضفلاب
 .هل

 هسفن ىف لجرلا بادآ
 الو ويجعل نسل الو ةنلاوقلا ةحالرع يبل ا قاطتو و ةنفازبنلار ةنكنشلا هوز

 الو «هتيشم ىف تفلتلا رثكي الو ءانكسمتم اهرصقي الو ءاربكت هبايث ليطي الو ءروقحملا
 عم هراد باب ىلع دوعقلا رثكيالو .هتثداحم لاح ىف ّىصبي الو «هتمرح ريغ ىلإ رظني

 .هتيب ىف امو هتجوز نع ثيدحلا هناوخإل رثكي الو «هناري>

 اهسفن ىفةأرملا بادآ
 مالكلا اهعالطا الو اهدوعص رثكتالو ءاهتيب رعق ىف ةدعاق ءاهلزنمل ةمزال نوكت نأ

 ىف هظفحتو هرظن ىف اهلعب رست ؛لوخدلا بجوي لاح ىف الإ مهيلع لخدت الو ءاهناريب+
 ىف ةنوصم «ةيلاخلا عضاوملا بلطت ةئبختمف تجرح نإو اهتيب نم جرخت الو «هتبيغ
 اهتالص ىلع ةلبقم ءاهتيب ريبدتو ءاهسفن حالصإ اهتمه ءاهفرعي نم ركانتت لب ءاهتاجاح
 ءاهبرل ةبقارم ءاهفرط ةضاغ ءاهتمص ةميدم ءاهنيد ىف ةركفتم ءاهبيع ىف ةرظان ءاهموصو
 ؛لاونلا نم ريثكلا هنم بلطعت الو .؛لالحلا هبللط ىلع هثمت ءاهلعبل ةعئاط ءهل ركذلا ةريثك



 دا [ ]حس بي بس سس  سح  ىلازقلا مامإلا لئاسةعومجبم جح

 .اهتوقو اهلاح نم ةيساوم ءاهسفن ىف ةرثؤم «ةروكش ةروبص ء«ءانخلا ةليلق «ءايحلا ةرهاظ

 هدواعت مالكلا ىف الو ءهمهفتست مل ءارضاح اهلعي سيلو ءاهلعبل قيدص اهباب نذأتسا اذإو

 .هنم اهلعبو اهفن ىلع اهنم ةريغ

 نادئتسالا بادآ

 .هدعي مالسلاو «قدلا لبق ديمحتلاو حيبستلاو «بابلا لباقيالو .رادجلا 5 يملا

 .فقي ملو عجر الإو هل نذأ نإف ءمالسلا دعب ناذئتساو «لزنملا ىف نم ىلإ عمسلا كرتو

 . مهفتسا اذإ «نالف :لوقي لب ءانأ :لوقي الو

 قيرطلا ىلع سولجلا بادآ
 درو «لاضلا داشرإو .«فيعضلا ةناعإو ,فوهلملا ةثاغإو مولظملا ةرصنو ءرصبلا ضغ

 قفزلاب رسما نع ىهتلاو كورتنملاب رسمألاو 4 فقاتقلا كرتو .ءلئاسلا ءاطقإو-:ءالتستلا
 الو ءسسجتي الو «ةنيبب الإ ىعاسلا ىلإ ىغصي الو .فنعلاو ةبهرلابف رصأ نإف .فطللاو

 . ًاريخ الإ سانلاب نظي

 ةرشاعملا بادآ

 مالسلاب صخو «ىطختلا كرتو عنتما ثيح سلجو ملس ةعامج وأ اًسلجم لخد اذإ

 ىلإ ىغصي الو ء.مهعم ضوخلا كرت ةماعلا ةسلاجمب ىلب نإو «سلج اذإ هنم برق نم

 الو ءةجاحلا دنع الإ مهل ءاقنلا لقيو ءمهظافلأ ءوس نم ىرجي امع لفاغتيو ءمهفيجارأ

 مهيلإ رظني الو ؛هنم هلل عوطأو ءهنم ريخ هلعل ىردي الو .كلهيف سانلا نم اًدحأ رغصتسي

 ايندلا ردق مظعي الو ءاهيف ام ريغص هللا دنع ةريغص ايندلا نأل ؛مهايند ىف ميظعتلا نيعب

 نم لانيل «هنيد مهل لذبي الو ؛هّللا نيع نم طقسيف ءاهلجأل اهلهأ مظعيف ءهسفن ىف
 ربصي الو كلذ قيطي الو «ةوادعلا مهل رهظتف .مهيداعي الو ؛مهنيعأ ىف رغصيف «مهايند
 نيعب مهيلإ رظنيو «ةحيبقلا مهلاعفأ ىداعيف «لجو زع هللا ىف ةاداعم نوكت نأ الإ هيلع

 ىف مهتشاشب نسحو .هايإ مهماركإو ءهل مهتدوم ىف مهيلإ رثكتسي الو ءةمحرلاو ةقفشلا

 مهيلإ نكس نكس نإو «لقألا ىف الإ هدجي مل كل ةقيقح بلط نم هنإف « هيلع مهئانثو ءههجو

 دجيال هنإف + ةيالعلا ىف هلاك يبشلا لحال وتوك انآ ميطباألو «كلهف مهيلإ قحلا هلكو

 .مهيلع ربكتي الو ءمهعم هنيد بهذيو ءمهل لذبيف مهيديأ ىف اميف عمطي الو ءادبأ كلذ
 بستكيف همي الف اهضقي مل نإو ءدافتسم خأ وهف اهاضقف ةجاح مهنم اًدحأ لأس اذإو

 .هنم عمسي ملو هاداع الإو .لوبقلا رثأ هيف ىري نأ الإ مهنم ادحأ ظعي الو ؛هتوادع



 هدمحيو .لجو زع هللا ىلإ كلذب عجريلف ءانث وأ ةمارك وأ اريخ مهنم ىأر اذإو

 لكيف ءههركي اًئيش وأ ةبيغ وأ اًحيبق مالك وأ ارش مهنم ىأر اذإو . مهيلإ هلكي ال هنأ هلأسيو

 دجيال هنإف «مهبتاعي الو .مهيلع هنيعتسيو «مهرش نم هب ذيعتسيو «ىلاعت هللا ىلإ رمألا
 نم ىلاعت هللا ىلإ بوتي لب ءهظيغ ىفشي الو ؛ءادعأ هل نوريصيو ءاعضوم باتعلل مه.نع

 .مهلطاب نع مصأ مهقحل اًعيمس نكيلو ءهنم هللا رفغتسيو «هيلع مهطلس هب ىذلا بنذلا

 هيدلاو عم دلولا بادآ

 امهل ضفخيو ءامهتوعد ىبليو ءامهرمأل لثتميو ءامهمايقل موقيو « امهمالك عمسي

 :ارما امهل ىصعي الو [رزع انهيلإ رظب لو" «امعرمأ

 هدالوأ عم دلاولا بادآ
 تقو ىف مهيلع حلي الو ءمهتقاط قوف ربلا نم مهفلكي الو .هري ىلع مهنيعي

 .مهتيبرتب مهيلع نميالو «مهبر ةعاط نم مهعنمي الو مهرجض

 ناوخإلا بادآ
 «سولجلا دنع ةعسوتلاو ةسناؤملاو ءمالسلاب ءادتبالاو ءءاقللا دنع مهب راشبتسالا

 لوقلا نسحو .لاقملا ىف ةلداجملا هركتو .مالكلا دنع تاصنإلاو «مايقلا دنع عيبشتلاو

 .ءامسألا بحأب ءادنلاو «باطنخلا ءاضقنا دنع باوجلا كرتو «تاياكحالل

 راجلا بادآ
 ءهضرم ىف هدوعيو «لاؤسلا هيلع رثكي الو «مالكلا هعم ليطي الو «مالسلاب هؤادتبا

 ؛هتلز نع حفصيو ؛مالكلا ىف هدبعو هدلول فطلتيو ءهحرف ىف هينهيو ؛هتبيصم ىف هيزعيو
 ىلإ رظنلا ميدي الو ءهتخرص دنع هنيعيو ءهتمرح نع ضغيو ءهتوفه دنع قفرب هتبتاعمو
 . هتمدادع

 هدبع عم ديسلا بادآ
 هبس ميدي الو هيرض رثكي الو هرجض دنع هب قفريو ءهتمدخ نم ىقيطيال ام هفلكيال

 ىلع هعم هسلجأ اًماعط هل حلصأ اذإو ::هترذعم لبقيو ءهتلز نع حصفيو ءهيلع أرجيق

 .هماعط نم امقل هاطعأ وأ ؛هتدئام



 جاو ع0 تسلسل يس سلخ  ىلازفلا مامإلا لناس ةعومجم سح

 هديس عم لبعلا بادآ

 ىلع قريو «هتمرح ىف هظفحيو ءهتمدخ هل لذبيو «هتبيغ ىف هحصنيو ءهرمأل رّمأي
 .هلام ىف هنوخيالو ءهدلو

 ةيعرلا عم ناطلسلا بادآ
 عم ةصانخلا ىلع ربكتلا كرتو ءرمألا لبق ركفلاو «فينعتلا كرتو «قفرلا لامعتسا

 «ةيشاحلا رومأ ىلع علطتلاو .مهل ةبهرلا جزم عم ةماعلا ىلإ ددوتلاو «مهنم ناودعلا منم

 ىف قفرلاو «براقألاو باحصألا ىلعو مهيلع ةعسوتلاو ءملعلا لهأ عم ةءورملا لامعتساو

 .ةيامحلا ماودو «ةيانجملا

 ناطلسلا عم ةيعرلا بادآ
 اذ ناك نإو هل ةبيهلا ماودو .هرمأ مزلي ئشل الإ هب ةناعتسالا كرتو «هبابل نايشغلا ةلق

 اذإ هل ءاعدلاو ءاّئيجم ناك نإو لاؤسلا ةلقو ءنيل اذ ناك نإو هيلع ءارجتسالا كرتو «قفر

 .باغ اذإ داشنإلاو هيف مالكلا كرتو ءرهظ

 ىضاقلا بادآ
 داسفلا نم ةيشاحلا عنمو ءحراوجلا ءودهو ءراقولا لامعتساو .توكسلا نامدإ

 ءموصخلاب قفرلاو «باوجلا ىف فقوتلاو .ميتيلل طايتحالاو «لمارألاب قفرلاو «نايغطلاو

 باوص ىف هللا ىلإ إجللا ماودو «فلاخسملل ةظعاوملاو ءنيمصخلا دحأ ىلإ ليملا عنمو

 . ءاضقلا

 دهاشلا بادآ
 ةلكو «نايسنلا نم ظفحتلاو .ةداهشلا ىف تشثتلاو .ةنايخلا كرتو .ةنامألا راعشتسا

 .ناطلسلل ةلداحملا

 داهجلا بادآ
 ةوهش ىفنو .ةجهملاب ءاحخسلاو ءدوهجملا لذدبو ( ىلاعت هّنل ةريغلاو ءةينلا قدص

 لبق هنيد ءاضقو «لولغلا كرتو ءايلعلا ىه هللا ةملك نوكت نأ ىف دصقلاو ءعوجرلا

 .لاح لك ىفو لاتقلا دنع هللا ركذ باحصتساو «جورخلا



 رسيألا بادآ
 سأيي الو «ىلاعت هللا ةيصعم ىف هسفن لذي الو «ىلاعت هللا ريغ نم اًجرف لمؤي ال .

 ىف .طسبني الو هللا نيعب هنأ ملعيو «ىلاعت هللا ىدي نيب همه عمجيو « ىلاعت هللا حور نم

 .ىلاعت هللا ريغ ىلإ غرفي الو هللا هحيبيإل امب ودعلا لام

 ةعماج بادآ
 :ءامكحلا ضعب لاق

 .مهنم ةبيه الو مهل ةلذ ريغ نم ءاضرلا هجوب كودعو كقيدص قلا :بدألا نم

 رثكت الو كيفطع ىف رظنتالو ءاهطاسوأ ىف كرومأ عيمج ىف نكو ءربك ريغ نم رقوتو
 «كعباصأ كيبشت نم رذحتو عفرتف تسلج اذإو «تاعامجلا ىلع فقتالو .تافتلاالا

 .«.كهجو نع بابذلا درطو .«كفنأ ىف كدي لاخدإو .«كنانسأ ليلختو «كمتاخب ثبعلاو

 مالكلا ىلإ غصاو ءاموسقم كمالكو ء«اًنداه كسلجم نكيلو .بؤاشتلاو ىطمتلا ةرشكو

 كحاضملا نع ضغو «ةداعإ الو ةنكسم الو كنم بجع راهظإ ريغب «كثدحي نم نسحلا
 الو «ءقأرملا عنصتت امك عنصتت الو «كتراج الو كدلوب كباجعإ نع ثدحت الو «تاياكحلاو

 .دبعلا لذبتي امك لذبنت
 حلت الو ؛نهدلا ىف فارسإلاو لحكلا ةرشك قوتو «كرومأ عيمج ىف ًالدتعم نكو

 .تاياكحلا ىف

 تنه ًاليلق هوأر نإ مهنإف ؛كلام نع - مهريغ نع ًالضف - كدلوو كلهأ ملعت الو

 ريغ نم مهل نلو .فنع ريغ نم مهبحأو ؛مهاضر ىلإ غلبت مل اًريثك هوأر نإو .مهيلع
 .اقعص

 ىلع ثحت الو «كديب ةراشإلا رثكت الو ,كتجح ىف ركفتو ءرفوتف تمصاخ اذإو
 .ملكتف كيضغ أده اذإو «كتبكر

 قفراو «كيلع هبالقنا نم نمأت الو ءرذح ىلع هنم نكف ناطلسلا ةبحصب تيلب نإو

 ناك ولو همشحو هدلوو هلهأ نيبو هنيب لخدت نأ كايإو ءءاشي امب هملكو .ىبصلاب كقفر هب
 .كلذل اًعمتسم

 . كضرع

 كقيدصل رهظت الو «ثينأتلا ىلإ بسني ةبيحاص نإف . سانلا نيب قاصبلا ةرثكو كايإو

 .ةوادعلا كبقعأ ةعقو كانم ىأر ىتم هنإف كيذؤي ام لك



 ح غ7 حبس سس يس نشب ىلازقلامامإلا لئاسرةعومجم سس

 «ةبيهلا قرخي حازملا نأل ؛كيلع ئرتجيف اًهيفس الو «كيلع دقحيف اًئيبل حزامت الو
 .هيقفلا هقف نيشيو ءدولا ةوالح ليزيو .نزحلا بقعيو ءهجولا ءام بهذيو «ةلزنملا طقمسيو

 ملظيو .مزعلا خسفيو مذلا بقعيو ؛برلا نم دعابيو «بلقلا تيميو ؛هيفسلا ئرجءيو

 ههيوحلا قس تاون دلا وتكر و «نطاوذلا كيمو ككاريتلا
 «ىلوت نميف انالوتيو ىفاع نميف انيفاعيو «ىده نميف انيدهي نأ يىلاعت هللا لأسن

 الو ءىداع نم َرعيالو ءىضق امل دار ال هنإف وقت م تاكو 57 اميف انل كرابيو

 . ىلاو نم لذي

 اهلك تاولصلا لضفأب ىلصي نأ هلأسنو ءهيلإ بوتنو هرفغتسن «ىلاعتو انبر كرابت

 :اريثك اًميلشت ملَسَو ءىدهلا مالغا هباحضأو هلآ ىلعو: «ىفطصضلا هذيغ ىلع
 .نيمآ «ىمألا ىبتلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةداعسلا ءابمبك

 ,ةدهاشملاب ءايلوألا بولق دعسأو «ةدهاجملاب ءافصألا بلاوق دعصأ ىذلا هلل دمحلا

 نع دابعلا داوس سرحو ءركفلاب نيفراعلا رطاوخ ىلجو ءركذلاب نينمؤملا ةنسلأ ىلحو
 ىفصو «تاوهشلا ملظ نم نيقتملا حابشأ صلخو ءدادسلا ىلع داهزلا دارم سبحو «داسفلا

 لاصحخ ديأو «تاولصلا ءادأب رايخألا لامعأ لبقو .ءتاهبشلا ملظ نع نينقوملا حاورأ

 .تالّصلا ّدسأب رارح-ألا
 .هتينادحوو هتينادرف نس دهاوشلا دهاشو ءهتوقو هتردق تايآ ىأر نم دمح هدمحأ

 نم ركش هركشأو «هدوجو هدجس رجش نم هتفرعم رامث فطقو «هربو هرس قراوط قرطو
 . هلاضفإو هلضف رهن نم فرتغاو قرتخا

 هياوثو هديعوو هدعوو هئايفصأو هئايبنأو هباطخو هباتكب نمآ نم ناميإ هب نمؤأو
 هثعب هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو ءهل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ,هباتاعو

 كلشلاب نضال اسعاف تقراماو نيدحتالت' ىرعلو: اضاف ةردستفلاو ةقدتلا تارا
 هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا تاولصف ؛ًرصان ناسحإلاو قحلا عابتأل ءارهاق كرشلاو

 . نيعم ىأ

 سهنلا ةفرعم ناونع
 ,كولملا نئازخ ىف نوكت امنإو ماوعلا نئازخ ىف نوكت ال ةيرهاظلا ءايميكلا نأ ملعا

 رهاوج ءامسلا ىفف ؛ىلاعتو هناحبس هللا نئازخ ىف الإ نوكت ال ةداعسلا ءاميك كلذكف

 ةرضح م ءايميكلا هذه بلط نم لكف « نيفراعلا ءايلوألا بولق ضرألا ىفو قةكئالملا



 سلفم وهو ىنغ هنأ هسفن ىف نظيف ءجرهبلا رانيدلاك هلمع نوكيو «قيرطلا أطخأ دقف ةوبنلا

 :ق) «ديدح مويْلا كرصبَف كءاطغ كنع انفْسْكَف :ىلاعتو هناحبس لاق امك ةمايقلا ىف

 فلأ نيرشعو ةعبرأو فلأ ةئام مهيلإ لسرأ نأ هدابعل ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر نمو , [؟؟

 «ةدهاجملا 1 ل فلا نوعلجي فيك مهنوملعيو ءءايميكلا ةخسن سانلا نوملعي ىبن

 هناحيس لاق امك ءافصلا قرطل هنودؤي فيكو ةمومذملا قالخألا نم بلقلا.نورهطي فيكو
 مام شقر

 باّتكلا مهمّلعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع ولتي مهنم الوسر نيمألا يف ثعب يذلا وه: ىلاعتو
 لعجيو «مئاهبلا تافص نمو ةمومأملا قالخألا نم مهرهطي ىأ .[؟ :ةعمجلا] 4 ةمكحلاو

 . مهتيلحو مهسابل ةكئالملا تافص

 نوكي ام لكو «هنم ىرعتي صقنلا تافص نم ناك ام لك نأ ءايميكلا هذه دوصقمو

 هناحبس لاق امك هللا ىلإ ايندلا نم عجرت نأ ءاميكلا هذه رسو ءهسبلي لامكلا تافص نم
 .ليوط ءاميكلا هذه لضفو .8 : لمزملا)  اليبت هيل لتبتو ل: ىلاعتو

 مهيرتس ل: ىلاعتو هناحبس لاق امك سفنلا 0 هللا ةفرعم حاتفم نأ ملعا

 نما : هَ ىبنلا لاقو .[57 :تاصنف] 4 قحلا هنأ مهل نيتي ئّتح مهسفنأ يفو قافآلا يف انتايآ
 مود سه هع عال سد
 كسفن فرعت مل اذإف «كسفن نم كيلإ برقأ ءىش سيلو «هبر فرع دقف هسفن فرع

 ؟كبر فرعت فيكف

 لجرلاو ديلا وه ىذلا ىرهاظلا مسجلا فرعت امنإف «ءىسفن فرعأ ىنإ تلق نإف

 «ةموصخلا تبلط تبضغ اذإ هب ىذلا رمألا نم كنطاب ىف ام فرعت الو «ةثحلاو سأرلاو

 ؛برشلا تبلط تشطع اذإو «لكألا تبلط تعج اذإو ؛حاكتلا تبلط تيهتشا اذإو

 ىردت ىتح ةقيقحلاب كسفن فرعت نأ كيلع بجاولاف .رومألا هذه ىف ككراشت باودلاو

 «كتداعس ءىش ىأبو «تقلخ ءىش ىألو «ناكملا اذه ىلإ تئج نيأ نمو «ءتنأ ءىش ىأ

 . كتواقش ءىش ىأبو
 اهنمو «عابسلا تافص اهنمو «مئاهبلا تافص اهنم ءتافص كنطاب ىف تعمج دقو

 كيلع بجاولاف «ءكدنع ةيراعو كنم بيرغ اهريغو كرهوج ةقيقح حورلاف ؛ةكئالملا تافص

 لكألا ىف مئاهبلا ةداعس نإف ؛ةداعسو ءاذغ ءالؤه نم دحاو لكل نأ فرعتو اذه فرعت نأ

 عابسلا ةداعسو . جرفلاو فروحلا لامعإ ىف دهتجاف مهنم تنك نإف «حاكتلاو مونلاو برشلاو

 لغتشاف مهنم تنك نإف «ليحلاو رشلاو ركملا ىف نيطايشلا ةداعسو «كتفلاو برضلا ىف

 ةوهشلاو بضغلل سيلو ةيبوبرلا ةرضحلا لامج ةدهاشم ىف ةكئالملا ةداعسو .مهلاغتشاب

 ىلإ قيرطلا فرعت ىتح كلصأ ةفرعم ىف دهتجاف ةكئالملا رهوج نم تنك نإف .قيرط مهيلإ
 ةوهشلا ديق نم كسفن صلختو .لامجلاو لالجلا ةدهاشم ىلإ غلبتو «ةيهلإلا ةرضحلا



 د ::4 تتسبب سمس  ىلازفلامامإلالئاسرةعومجم بس

 نوكتل ىلاعت هللا اهقلخ امف «كيف تبكر ءىش ىأل تافصلا هذه نأ ملعتو «بضغلاو

 اهادعز لعمر وكمال عدلا فكل اهركتتكوب كازا نوكت نحت يعلق نقلو اهرينا

 تحت اهب مواقف كضرغ تغلب اذإف .كتداعس اهب ديصت ىتح كحالس ىرخألاو كبكرم
 رارقو «ةيهلإلا ةرضحلا صاوخ رارق ناكملا كلذو .كتداعس ناكم ىلإ عجراو :ءكيمدق

 «ًاليلق اًديش كسفن نم فرعت ىتح ىناعملا هذه ةفرعم ىلإ جاتحتف «ةنجلا تاجرد ماوعلا

 .ابوجحم هنع نوكي قحلا نأل ءروشقلا نم هبيصنق ىناعملا هذه فرعي مل نم لكف

 لصف
 ىمسي ىناثلاو «بلقلا اذه لوألا :نيئيش نم كنأ ملعاف كسفن فرعت نأ تئش اذإ

 دسجلا نأل ؛نطابلا كتقيقحو .نطابلا نيعي هفرعت ىذلا بلقلا وه سفنلاو .حورلاو سفنلا

 ةيمحللا ةعطقلا هذه بلقلا سيلو ءاّبلق ىمسيو ؟؛لوألا وهو رخآ سفنلاو رخآلا وهو لوأ

 نيعب هرصبت ءىش لكو «ىتوملاو باودلا نوكي هنأل ءرسيألا بناجلا نم ردصلا ىف ىتلا
 اذه نم سيلف بلقلا ةقيقح امأو «ةداهشلا ملاع ىمسي ىذلا ملاعلا اذه نم وهف رهالذلا

 «ةبكرم ةيمحللا ةيعطقلا كللتو «بيرغ ملاعلا اذه ىف وهف بيغلا ملاع نم هنكل «ملاعلا

 «هتافص ةرضحلا لامج ةدهاشمو هللا ةفرعمو .كللا وهو هركاسع دسجلا ءاضعأ لكو

 حورلاو هناقحلت ءاقشلاو ةداعسلاو .«باقعلا هيلعو باوثلا هلو ءهعم باطخلاو هيلع فيلكتلاو

 هناحيس هللا ةفرعم حاتفم هتافص ةفرعمو هتقيقح ةقرعمو .هعمو هعبت ءىش لك ىف ىناوينلا

 لصأو «ةكئالملا رهوج سنج نم زيزع رهوج هنأل هفرعت ىتح ةدهاجملاب كيلعف «ىلاعنو
 .دوعي ناكملا كلذ ىلإو ءاج ناكملا كلذ نم ءةيهلإلا ةرضحلا نم هندعم

 لصف
 :ىلاعت هللا لوق نم رثكأ ةعيرشلا ىف ئجي ملف .بلقلا ةقيقح ام كلاؤس امأ

 ةلمج نم ءزج حورلا نأل . 0 :ءارسإلا] © يّبَر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو )»

 :فارعالا] 4 رمألاو قلخلا هل الآ )» :لجو زع هللا لاق ءرمألا ملاع نم وهو ةيهلإلا ةردقلا

 زوجي ءىش لكف «بناج نم رمألا ملاع نمو «بناج نم قلخلا ملاع نم ناسنإلاف .4
 ءرادقم الو ةحاسم بلقلل سيلو ؛قلخلا ملاع نم وهف ةيفيكلاو رادقملاو ةحاسملل هيلع

 ًالهاج لهجلا بناج نم ناكو «قلخلا ملاع نم ناكل ةمسقلا لبق ولو ءةمسقلا لبقيال اذهلو

 وه رخآ ىنعم ىفو .لاحم وهف لهجو ملع هيف نوكي ءىش لكو ءاملاع ملعلا بناج نمو
 ريدقتلاو ةحاسملل نوكي ال ءايشألا نم ءىش نع ةرايع رمألا ملاع نأل ؛رمألا ملاع نم

 نأل ءاوطلغف ضرع هنإ موق لاقو .اوطلغف ميدق حورلا نأ مهضعب نظ دقو .هيلإ قيرط



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسسلم و6. دمدج

 عين مدآ نبإ بلاقو ل ل ا هرخا اننا ل

 سنج نم وه لب ضرع الو مسجب سيل ىلاعت هللا ةفرعم لحم وهو اًيلق هانيمس ىذلا

 ."ةكئالملا

 ىف ةجاح ال نأل هتفرعم ىلإ قيرط نيدلا ىف دري مل هنأل ءادج ةبعص حورلا 1
 هتاحبس هيا ةمالالع هفرغلاو 0 نآل .(هتفرعتم 3 ني

 فرعت نأ ةدهاجملا سأ لوأو ها 0

 .داهجلا هل حصي مل ركسعلا فرعي مل اذإ ناسنإلا نأل .بلقلا ركسع

 ملعي امو : ىلاعتو هناحبس لاق امك ركاسع بلقللو «بلقلا بكرم سفنلا نأ ملعا

 هتداعسو ءهتداعسل اًبلط ةرخآلا لمعل قولخم بلقلاو ١[. : رثدملا) «( وه الإ كبر دونج

 الو .هملاع ةلمج نم وهو هللا عنص نم هل لصحت ىلاعت هبر ةفرعمو «لجو زرع هبر ةفرعم

 «هبكرم بلاقلاو بلقلا نم ساوحلاو «ساوحلا قيرط نم الإ ملاعلا بئاجع ةفرعم هل لصحت

 «ةبوطرلاو ةرارحلاو بارشلاو ماعطلاب الإ موقي ال بلاقلاو (هتكبش ةفرعمو هديص ةفرعم مث

 ىف رانلاو ءاملا نم رطخ ىلعو «نطابلا ىف شطعلاو عوجلا نم رطخ ىلع فيعض وهو

 .ةرثك ءادعأ لباقم وهو ءرهاظلا

 لصف .
 مهلزانمو بضغلاو ةوهشلا وه رهاظلا ركسعلا نأ كلذو ؛نيركسعلا فرعت نأ جاتحتو

 ىف هلزانمف نطابلا ركسعلا امأو ؛ءاضعألا عيمجو نينذألاو نينيعلاو نيلجرلاو نيديلا ىف

 لمع ىوقلا هذه نم ةوق لكلو .مهولاو ركذتلاو ظفحلاو ركفتلاو لايخلا ىوق وهو غامدلا
 نيركسعلا نيذه ةلمجو .نيرادلا ىف مدآ نبا لاح فعض مهنم دحاو فعض نإف ءصاخ

 «تشطب شطبت نأ ديلا رمأ نإو «ركذ ركذي نأ ناسللا رمأ نإف ءامهريمأ وهو بلقلا ىف

 دازلا رخدي اميك هسفن ظفحي ىتح سمخلا ساوحلا كلذكو .ءتعس ىعست نأ لجرلا رمأ نإو

 امك ؛بلقلل نوعئاط ءالؤهو «ةداعسلا رذب عمجيو ةراجتلا متتو ديصلا لصحيو ةرخآلا رادلل

 .هرمأ نوفلاخي ال ىلاعتو هناحبس برلل نوعئاط ةكتالملا نأ
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 هركسعو بلقلا ةفرعم ىف لصف
 عيمجو نيمدقلاو نيديلاو «ةنيدملاك سفنلا نإ :روهشملا لثملا ىف ليق هنأ ملعا

 لقعلاو اهكلم بلقلاو ءاهتنحش ةيبضغلا ةوقلاو ءاهيلاو ةيناوهشلا ةوقلاو ءاهعايض ءاضعألا

 باذك .ةوهشلا وهو ىلاولا نأل «هلاوحأو هتكلمم رقتست ىتح مهيبدي كلملاو .اهربزو

 مه ام ىلع كلملا مهكرت نإف «بارخ لاتق ريرش بضغلا وهو ةنحشلاو ءطلخم ىلوضف

 دي تحت ةنحشلاو ىلاولا لعجيو ريزولا كلملا رواشي نأ بجيف .تبرخو ةنيدملا تكله هبدع

 لقعلا رواشي بلقلا كلذكو .ةنيدملا ترمعتو ةكلمملا لاوحأ ترقتسا كلذ لعف اذإف «ريزولا
 ةداعسلا ببس ىلإ لصيو سفنلا لاوحأ رقتست ىتح همكح تحت بضغلاو ةوهشلا لعجيو

 هبلق ناكو هسفن تكله ةوهشلاو بضغلا دي تحت لقعلا لعج ولو ةيهلإلا ةرضحل ا ةفرعم رم

 .ةرخآلا ىف انش

 لصف
 بارشلاو ماعطلا رمأ ناظنحي .نابذاج سفنلل نامداخ بضغلاو ةوهشلا نأ ملعا

 عئانص اهب رصبي هسيساوجو لقعلا ةكبش ساوحلا مداخ سفنلا مث .ساوحلا لمحل حاكتلاو
 ةرضحلا هرونب رصبي ةعمشو جارس بلقلا وهو لقعلا مداخ ساوحلا مث «هتردق تلج ئرابلا

 لقعلا مث .ةئجلا كلت بنج ىف ةرقتحم جرفلا وأ فوجلا بيصن ىهو ةنجلا نال ءةيهلإلا

 وهف ةعنصلا هذه يف دهتجا نمف .ةيهلإلا ةرضحلا لامج رظنل قولخم سقلاو «بلقلا مداح

 الإ سنإلاو نجلا تقلَخ امو ىلاعتو هناحبس لاق امك «ةرضحلا ناملغ نم قح دبع

 سفنلا انلعجو ءركسعلاو كلملا هانيطعأو بلقلا انقلخ انأ هانعم .71 : تايراذلا] © نودبعيل

 ةمعنلا هذه قح ىدؤي نأ دارأ اذإف «نييلع ىلعأ ىلإ بارتلا ملاع نم هيلع رفاسي ىتح هبكرم

 ةرخآلا لعجو :ءهدصقمو هتلبق ةيهلإلا ةرضحلا لعجو ؛هتكلم ردص ىف ناطلسلا لثم ساج

 «هريزو لقعلاو .همادخ نيمدقلاو نيديلاو ء«هلزنم ايندلاو ءهبكرم سفنلاو «هرارقو هنحو
 ملاوعلا نم ملاعب لكوم دحاو لكو .هسيساوج ساوحلاو «هتتحش بضغلاو ؛هلماع ةوهشلاو

 رابخأ هدنع عمجي بيقنلاك غامدلا مدقم ىف لايخلا ةوقو .ملاعلا لاوحأ هل عمسجي

 بيقنلا دي نم عاقرلا عمجي ةطيرخلا بحاص لثم غامدلا طسو ىف ظفحلا ةوقو «سيساوجلا

 لاوحأ ىري ريزولا ىلإ رابخألا هذه تغلب اذإف «لقعلا ىلع اهضرعي نأ ىلإ اهظفحيو
 .اهاضتقم ىلع ةكلمملا

 «ةدهاجملب كيلعف .ءبضغلاو ةوهشلا لثم كيلع ىصع دق مهنم ادحاو تيأر اذإف

 تيدأو ءاديعس تنك كلذ تلعف اذإف .امهب الإ رقتست ال ةكلمملا نأل ؛امهلتق دصقت الو

 ناككلا ف1 رولا متعب سعف ار رع نيج وب ف الا ناز درع دوو نب مضلل نوب

 . ةيوقعلاو



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجو» تسسلم وأ مح

 لصف
 جاتحيف ءملعلا ةوقو ةوهشلا ةوقو بضغلا ةوق :ءايشأ ةثالث ىلع ىنبم ةداعسلا مامتإ

 ةوق ديزت وأ .كلهيف صخرلا ىلإ هجرختف ةوهشلا ةوق ديزت الثل اطسوتم اهرمأ نوكي نأ
 قيرط ىلع لد لدعلا ةوق ةراشإب ناتوقلا تطسوت اذإف ؛كلهيف قمحلا ىلإ هجرختف بضغلا

 ةريغلا تبهذ صقن اذإو «لتقلاو برضضلا هيلع لهس داز اذإ بضغلا كلذكو .ةيادهلا

 اذإ ةوهشلا اذكو .ةمكحلاو ةعاجشلاو ربصلا ناك طسوت اذإو ءايندلاو نيدلا ىف ةيمحلاو

 ةفعلا ناك تطسوت نإو ءروتفلاو زجعلا ناك تصقن نإو ءروجفلاو قسفلا ناك تداز

 . كلذ لاثمأو ةعانقلاو

 لصف
 اهضعبو ءءوسلا قالخأ ىمسي اهضعب تافصو ًالاوحأ هركسع عم بلقلل نأ ملعا

 هجورخو هكاله ةئيسلا قالخألاو «ةداعسلا ةجرد غلبي ةنسحلا قالخألابف .نسحلا قالخأ

 قالخأو «مئاهبلا قالخأو «نيطايشلا قالخأ :سانجأ ةعبرأ غلبت اهلك هذهو ءءاقشلل

 قالخأ ىه حاكنلاو مونلاو برشلاو لكألا نم ءوسلا لامعأف .ةكئالملا قالخأو ءعابسلا

 كلذكو «عابسلا قالخأ ىه ةموصخلاو لتقلاو برضلا نم بضغلا لامعأ كلذكو «مئاهبلا

 لامعأ كلذكو «نيطايشلا قالخأ ىه كلذ ريغو شغلاو ةليحلاو ركملا ىهو سفنلا لامع"

 . ةكئالملا قالخأ ىه ريخلاو ملعلاو ةمحرلا ىه ىتلا لقعلا

 لصف
 . كّلَلاو ءناطيشلاو «ريزنخلاو ءبلكلا :ءايشأ ةعيرأ مدآ نبا دلج ىف نأ ملعاو

 مهمذ ةكئالملاو ناطيشلا كلذكو .هتروص ىف مومذمب سيلو ءهتافص ىف مومذم بلكلاو

 ىف مومذم ريزنخلا كلذكو .مهقلخو مهروص ىف كلذ سيلو «مهتافص ىف مهحدمر
 .هتقلخخ ىف مومذمب سيلو «هتافص

 يبنلا لاق امك ةنتفلا نم اًقوخ لقعلا رونب لهجلا ملظ فشكي نأب مدآ نبا رمأ دقو

 «هتكلم مت ىتح ىناطيش ىلع ىتئاعأ دق هللا نإو «ناَطْبش ىلو ُناَطْش هلو الإ دَحأ نم اَم» . هلي

 نإف ءهرمأب الإ اًئيش العفي الف .لقعلا ذي تحت انوكي نأ ىغبني بضغلاو ةوهشلا كلذكو

 لمع نإو :ةداعسلا رذب ىهو ةكئالملا تافص ىهو «قالخألا نسح هل حص كلذ لعن

 وهو نيطايشلا تافص ىهو «ةحيبقلا قالخألا هل حص بضغلاو ةوهشلا مدخف كلذ فالخب

 هلثم ناكو ءريزنخلاو بلكلا مدخي طسولا دودشم مئاق هنأك همون ىف هل نيبتيف ءءاقشلا رذب

 موي كلاح نوكي فيكف .نيرفاك دنع مهسيحي نيملسم الاجر ذخأي ملسم لجر لثمك
 ؟ريزتخلاو بلكلا امهو بضتعلاو ةوهشلا دي تحت لقعلا وهو كلملا تسيح اذإ ةمايقلا



 لصف
 روصلا نوكتف ىناعملا هل فشكنت اًدغو «مويلا مدآ نبا ةروص ىف ناسنإلا نأ ملعاو

 بلغ ىذلا امأو «بلكلا ةروص ىف موقيف بضغلا هيلع بلغ ىذلا امأف ؛ىناعملا ىنعم ىف

 همون ىف مئانلا رصبي امإو «ىناعملل ةعبات روصلا نأل ؛ريزنخلا ةروص ىف موقيف ةوهشلا هيلع
 هتاكرح بقاري نأ بجيف «ةعبرألا هذه هنطاب ىف ناسنإلا نأ تفرع امنإو .هنطاب ىف حص ام

 موي ىلإ هعم ىقبتو هبلق ىف لصحت هتافص نإف ءوه ةعبرألا ىأ نم فرعيو «هتانكسو

 ريغ هعم ىقب نإو «ةداعسلا رذب وهف ءىش تاحلاصلا تايقابلا ةلمج نم ىقب نإو .ةمايقلا

 لثم هبلقو ,نوكس وأ ةكرح نع لصفني الو كفني ال مدآ نباو ءءاقشلا رذب وهف كلذ

 ةداعسلا قيرط هيلع م اظأ كلذ هيلإ لصو اذإف «ةملظلاو ناخدلاك ءوسلا قالخأو .م ءاجزلا

 لاق امك ىصاعملا كل نم هرهط بلقلا ىلإ لصو اذإف ءءوضلاو رونلاك نسحلا قالمتأو
 الإ وجني الو ءملظم رأ ئضم امإ بلقلاو .«اهحْمت ةَيَسَحلا ةّتيسلا عبْنأ» : دلل هللا لوسر

 .ميلس بلقب هللا ىتأ نم

 لصف
 ىطعأ هنكلو «مدآ نبا ىف اًضيأ اتلعج مئاهبلا ىف نيتللا بضغلاو ةوهشلا نأ ملعاو

 بتاجع ةلمجو « ىلاعت هّللا ةفرعم هل لصحت كلذبو .لامكلاو فرشلل اهيلع ةدايز رخآ اًئيش

 رفظي كلذلو «ةكئالملا تافص هل لصحتو بضغلاو ةوهشلا دي نم هسفن صلخي هبو ( ةهعنص

 يف ام مكل رْخَسَوظ: ىلاعتو هناحبس لاق امك هل ةرخسم اهلك ريصتو مئاهبلاو عابسلاب
 ”١7[. : ةيثاجلا] © اعيمج ضرألا يف امو تاومّسلا

 باقلا بئاجع ىف لصف
 بابلا وهو «ةظقيلا ملعل ىناثلاو «مالحألل دحاو :مولعلل نيباب بلقلل نأ ملعا

 بيغ هل فشكيو «نطابلا باب هل حتفيف «ساوحلا باب قلغ مان نإف ؛جراخلا ىلإ رهاظلا
 نم ءىش ىلإ هفشك جاتحا امبرو ءءوضلا لثم نوكيف ظوفحملا حوللا نمو توكلملا ملاع نم

 ةفرعملاب ىلوأ ةظقيلا نأو ةظقيلا هب نأ سانلا نظيف رهاظلا نم ناك ام امأو «مالحألا ريبعت
 ةفرعملاب ىلوأ ةظقيلاو مونلا نيب رصبي امو «بيغلا ملاع نم ءىش ةظقيلا ىف رصبي ال هنأ عم

 ساوحلا قيرط نم رصبي ام

 ةآرملا لثم ظوفحملا حوللاو «ةآرملا لثم بلقلا نأ كلذ نمض ىف فرعت نأ جاتحتو

 امهادحإ ىف ام روص تلح ىرخأ ةآرمب ةآرملا تلباق اذإو ؛دوجوم لك ةروص هيف نأل ؛اًضيأ



 لس ىلازقلامامالا لئاسر ةعومجم و لللطيلللل هع مج

 نم اًعراف ناك اذإ بلقلا ىلإ ظوفحملا حوللا ىف ام روص رهظت كلذكو ءىرخألا ىف

 لاح ىف ناك نإو ءهنع اًبوجحم توكلملا ملاع ناك اهب ًالوغشم ناك نإف ءايندلا تاوهش

 ىف ىتلا روصلا ضعب هيف رهظف توكلملا ملاع رهاوج علاط ساوحلا قئالع نم اًغراف مونلا

 تحت هرصبي ىذلا نوكي كلذل «لايخلا هدعب ناك ساوحلا باب قلغأ اذإو ءظوفحملا حوللا

 قبي مل هبحاص تومب « «بلقلا ىأ .تام اذإف .اًقوشكم حيرصلا قحلاك سيلؤ+ءرشقلا رتس

 كنع انفشكف :١ هل لاقيو «لايخ ريغو مهو ريغب رصبي تقولا كلذ ىفو «ساوح الو لايخ

 17 :ق] 4 ديدح َموُيَلا كرصبف كءاطغ

 لصف
 ليبس ىلع قحلا نايبو ميقتسملا رطاخلا هبلق ىف لخديو الإ دحأ نم ام هنأ ملعاو

 نآل ؛ ءاج نيأ نم م ا ا ل ل سوا

 هباجح نوكي كلذلف .كلملا ملاع «ملاعلا اذهل ةقولخم ساوحلاو .ءتوكلملا ملاع نم
 ساوحلا لغش نم اًعراف نكي مل اذإ ملاعلا كلذ 00

 لصف
 صلخأ نمل ةظقيلاب حتفنت لب ءطقف توملاو مونلاب حتفنت ةفاطللا هذه نأ ننظت الو

 .ةئيدرلا لامعألاو ةحيبقلا قالخألاو بضغلاو ةوهشلا دي نم صلختو .ةضايرلاو داهجلا

 بلقلا لعجو «هعمسو نطابلا نيع حتفو «ساوحلا قيرط لطعو لاخ ناكم ىف سلج اذإف
 ربخ ال ريصي نأ ىلإ ؛هناسل نود هبلقب «هّللا هللا هللا» :اًمئاد لاقو «توكلملا ملاع ةبسانم ىف

 كلت تحتفنا .ىلاعتو هناحبس هللا الإ اًئيش ىري ال ىقبيو «ملاعلا نم الو هسفن نم هعم

 روصلاو «ءايبنألاو ةكئالملا حاورأ هل رهظتف «مونلا ىف هرصبي ىذلا ةظقيلا ىف رصبأو «ةقاطلا

 هحرش نكمي ال ام ىأرو «ضرألاو تاومسلا تروكلم هلا تفشكناو «ةليلجلا ةليمجلا ةنسحلا

 رع لا لاو اهنراشمر اهتم ارت شرا نيرا : هلع ىبنلا لاق امك هفصو الو

 مولع نأل .6 :ماعنألا] 4 ضرألاو تاومّسلا تكلم ميهاربإ يرن كلذكو ل٠: لجو

 ا ل ساوحلا قيرط نم ال قيرطلا اذه نم تناك اهلك مالسلا مهيلع ءايبنألا

 «ئش لك نع عاطقنالا هانعم .8 :لمزلا] © اليتبت ؛ هيلإ لتبتو كبر مسا ركذاو ه: ىلاعتو

 ىف ةيفوصلا قيرط وهو ؛ةيلكلاب ىلاعتو هناحبس هيلإ لاهتبالاو ءعئمش لك نم بلقلا ريهطتو
 قيرط نم ةرصتخم ةريبكلا ةجردلا هذهو ءءاملعلا قيرط وهف ميلعتلا قيرط امأو .نامزلا اذه

 لاق امك قحلا رص نع ةطظاناو داب مهنولكا ىف عقود هنأل ,ءايلوألا ملع كلذكو ءةوبنلا

 هذهو .06 :فهكلا) 4 املع اندل نم هانمّلعو اندنع نم مح هاتيتآ :ىلاعتو هناحبس

 قيدصتلا بجاولاو ؛ميلعتلاب لصحت مل قوذلاب لصحت مل نإو «ةبرجتلاب الإ مهفت ال ةقيرطلا



 دع عئوو سس سستم ىلازفلا مامإلا لناس ةعومجبم تح

 امك قدصي مل رصبي مل نمو .بلقلا بئاجع نم وهو «مهتداعس عاعش مرحت ال ىتح اهب

 61 :سنوي] 4 هليوأت مهتأي الو هملعب اوطيحي مل امب اوبذك لب » : :يلاعتو هناحبس لاق
 1١[. :فاقحألا] 4 ميدَق كفإ اذه نولوقيسف هب اودتهي مل ذو ١) :هلوقو

 لصف
 ةقلخلا لصأ ىف مدآ نبا رهوج نآل ؛ءايلوآلاو ءايبنآلاب صاخ اذه نأ بسحت الو

 جاتحيف أدص ىذلا الإ «ملاعلا ةروص اهيف رظني ةآرم هنم لمعي نأل ديدحلاك اذهل عوضوم

 اذإ بلق لك كلذكو ءفلت دق هنآل ؛ «كبس وأ لقص ىلإ جاتحيف بدج وأ .ءالع-إ ىلإ

 امك ةجردلا كلت هيلع تلغت مل. ةنإو «ةجردلا هذه تا ل ا
0000 

 لع مهدهشأو 8: ىلاعت هللا لاقو « مالسإلا ة ةرطف ىَلَع دّلوي دولوم لك* : هل هلكَع ىبنلا لاق

 راسك ب يد ل ا : فارعألا] 4 ىلب اولا مكبرب تسلأ مهسفنأ

 1 :مورلا] 4 اهيلع سانلا رطف يتلا هّللا ترطف ل: ىلاعتو هناحيس لاق امك ةيبوبرلاب
 :تلصف] © مكلثم رشب انأ امنإ لق © : ىلاعتو هناحيس لاق ءمدآ ونب مه ءايلوألاو ءايبثألاو

 الإ لصحي ال بلطلاو .دجو بلط نمو «لصو ىشم نمو ءذصح عرز نم لكف .1

 نائيشلا ناذه لصح اذإو  قيرطلا اذه ىف ىشم دق فراع غلاب خيش بلط - ةدهاجملاب
 .ةجردلا هذه ىلإ غلبي ىتح ىلزأ مكحب ةداعسلاو قيفوتلا هل هللا دارأ دقف دحأل

 ىلاعتو هناحبس هللا ةفرعم ىف مدآنيال ةداعسلاو ةذللا نأ ىف
 عبطو .هعبط ىضتقمب نوكت ءىش لك ةذلو هتحارو هتذلو ءىش لك ةداعس نأ ملعا

 «ةبيطلا تاوصألا ىف م نذألا ةذلو «ةئسللا روصلا ىف نيعلا ةذلف ؛هل قلخ ام ء ىش لك

 هنأ «ىلاعتو هناح يس هللا ةفرعمب ةصاخلا بلقلا ةذلو ؛ ةفصلا هذهب حراوجلا رئاس كلذكو

 ءاهب حرف اهفرع اذإ جنرطشلا لثم «هب حرف هفرع اذإ مدآ نبا هفرعي مل ام لكو ءاهل قولخم

 هناحبس هللا ةفرعم ىف عقو اذإ كلذكو .ربص اهنع هل ىقبي الو اهكرتي مل اهنع ىهن ولو

 ربكأ ةفرعملا تناك املكو ةفرعملا بلقلا ةذل نأل «ةدهاشملا نع ربصي ملو ءاهب حرف ىلاعتو

 مظعأ ناكل كلملا ملع ولو ءحرف ريزولا فرع اذإ ناسنإلا نإف كلذلو ؛ربكأ ةذللا تناك

 .اًحرف

 لكو ءهنمو هب دوجوم لك فرش نأل «ىلاعتو هناحيس هللا نم فرشأ دوجوم سيلو

 «هتقفرعم ةذل نم مظعأ ةذل الو ءهتفرعم نم زعأ ةفرعم الف 2( هتعنص راثآ ملاعلا بئاجع

 توملاب كلهي ال :بلقلا نأ ؛توملاب لطبت الف بلقلاب ةقلعتم ةيبوبرلا ةفرعم ةذلو ا

 3 ءوضلا ىلإ ةملظلا نم جرخ هنآ ربكأ هءوضو رثكأ هتذل نوكت لب



 -- ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تش سلسل و١ تحج

 لصف
 ؛هنم رثأ ملاعلا ىف ةروص لك نم اهيفو ءملاعلا نم ةرصتخم مدآ نبا سفن نأ ملعاو

 هساوحو ءامسلا لثم هسأرو «تابتلاك هرعشو «بارتلاك همحلو «لابجلاك ماظعلا هذه“نأل

 ىف ىتلا ةوقلا نأل ءملاعلا عانص هنطاب ىف نإف اضيأو ؛ليوط كلذ ليصفتو .بكاوكلا لثم

 نبللا ضيبت ىتلاو ءراصقلاك ءاعمألا ىف ىتلاو ءزابخلاك دبكلا ىف ىتلاو .ملابطلاك ةدعملا

 ملاوع نم كنطاب ىف مك ملعت نأ دوصقملاو ءليوط كلذ حرشو .غابصلاك مدلا رمحتو
 مهفرعت الو «نوحيرتسي ال مهو ء«مهنع ةلفغ ىف تنأو .كتمدخي نولوغشم مهلك ةفلتخم

 . مهب كيلع معنأ نم ركشت الو تنأ

 دسجلا بيكرت ةفرعم ىف لصف
 حيرشتلا ملع ىفاهنع لاقي ىتلاءاضعألا عفانمو

 ظني نأ ذازآ نم لكف .بطلا ملع كلذكو «.هنع نولفاغ قلخلاو «٠ ءميظع ملع وهو

 : ةيهلإلا تافصلا نم ءايشأ ةثالث ةفرعم ىلإ حاتحي ءاهيف ىلاعت هللا عنص بئاجعو هسفن ىف

 هللا وهو ءزجاعب سيلو لامكلا ىلع رداق صخشلا قلاخ نأ فرعي نأ :ىلوألا
 ريوصتو ء«نيهن ءام ني وانتإلا ىلخ نم تجعاب ملاعلا ىف لدغ يلو .ىلاعتو هناحبس

 نم ناسنإلا انقلخ ان ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك ةبيجعلا ةروصلا هذهب صخشلا اذه

 نم لهسأ ةداعإلا نأل ؛هيلع نوهأ توملا دعب هتداعإف .[؟ : ناسنإلا] 4 هيلتبُت جاشمأ ةفطن

 . ءادتبالا

 تتايتعلا هده نأل“ ؟ايلك ءاييشألاب ططم هنآو .نكاغتو: ةتادوش ةملع" ةفرعم :ةيئاثلا
 .ملعلا لامكب الإ نكمت ال بئارغلاو

 امل ءاهل ةياهت ال اهنأو ءاهلك ءايشألاب ةقلعتم هتيانعو هتمحرو هفطل نأ ملعت نأ :ةثلاثلا

 .ناولألاو روصلا نسحو ةردقلا ةعس ىف نداعملاو ناويحلاو تابنلا ىف ىرت

 مدآ ىنب ةقلخ ليصفت ىف لصف
 فيرش ملع وهو ةيهلإلا تافصلا ةفرعم حاتفم اهنأل

 وهو «هتردقو ىلاعتو هناحبس هللا مظع ةفرعمو ؛ةيهلإلا عئانصلا بئاجع ةفرعم كلذو

 ء«سرفلاك سفنلا نأل «ةيهلإلا عئانصلا ةفرعم وه ذإ فيرش ملع وهو .بلقلا ةفرعم رصتخم

 وهف هريغ ةفرعم ىعدي وهو هسفن فرعي مل نمو «سرافلا امهعامجو ءبكارلاك لقعلاو
 .لاحم اذهف «ةنيدملا ءارقف توقي هنأ ىعدي وهو هسفنل ماعط هل سيل ىذلا سلفملا لجرلاك



 د عغو7/ ححح سس سس سمس  ىلازفلامامإلالئاسرفعومجبم بح

 لصف
 بلقلا رهوج تقرع نأ دعب «لالجلاو لامجلاو لامكلاو فرشلاو زعلا اذه تقرع اذإ

 هتعيمضو هنع تلفغو هبلطت مل نإف «كنع ىفخ كلذ دعيو كل بهو دق زيزع رهوج هنأ

 !اهلك ايندلا لاغشأ كرتاو ءهبلط ىف دهتجاق ؛ةمايقلا موي كيلع ةتيظع ةرسح كلذ ناك

 الب ةردقو ءءاتف الب ءاقبو ءمغ الب حرف ةرخآلا ىف وهق ايندلا ىف رهظي مل فرش لكو

 هنأل هنم زجعأ ءىش سيلف مويلا امأو ؛ناميظع لالجو لامجو ءلهج الب ةقرعمو .زجع

 صلخي ىتح هبلق رهوج ىلع ءايميكلا هذه نم حرط اذإ ادغ فرشلا امنإو ؟؛صقان نيكسم
 موي مئاهبلا هيلع تلضف ايندلا تاوهش ىلإ عجر نإف «ةكئالملا ةجرح غلبيو ءمئاهبلا هبش هنم

 هب ريجتسنو «كلذ نم هللاب ذوعن .باذعلا ىف وه ىقبيو .بارتئا ىلإ ريصت اهنأل ةمايقلا

 دمحم انديس ىلع هللإ ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءريصتلا معنو ىلوملا معت وهو

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 رسعلا دعاوقلا
 «باتكلا ماكحأو ةنسلا ميسارم ةقفاومل بابحألا بولق قفو ىذلا .قفوملا هلل دمحلا

 ء«باجحلا لهأ لتاقم ىف بايترالا لابن عقاوع اورصبأف مهراصيأ رئاصب حتف ىذلا: حاتفلا
 ناسلي مهادات «باوصلا راكبأ اوباصأف ءارضخلا ةجحملاب ءاضيبلا ةجحلا مهمهلأ ىذلا مهلملا

 دمثإب مهرظاون اولحكأف !بايحألا هقاخع نع بحلملا ماني فيك ةدوملا ناتج نم ةيحملا نأش

 اولعجو «بالطلا مم بالطإلا رثأ ىف اودجوو ءىداقرلا بيطأ مهعجاضم نم اومجو ءداهسلا

 مهماقأف ءباتعألا ىلع اوللذتو «اليذ مهالوم زعل اوخرأو ءآليو مهحارفأو «أليل مهراهن
 ىلع مهفوقول مهقيفوتي مهتداعس ايف ؛هيهاوتو مهرماوأ مهعمسأو .ةيدابللو ةرضاحل.ا ىف

 !باوبألا

 اودرف «هلاقم باوثأ نساحم نع بابضلا طشكو .هلامج نع باجحلا مهل فشكو

 ىلوت نمز نع مهعئاجق اودبأو ءراهنألا نايرج مهعمادم اورجأ .بارتألا نساحمب ىرايح
 علقأ نم ىلع باوتلا انأ ىدابع اي باوحلا مهاتأف بابلا اوقرطو «رازوألا ىلع رازولا رج نم

 .بانأ ىلإو ةبوحلا نع
 ؛هتاجاتمب اوذذلتف !بارش نم هب كيهانف .لاصتالا بارش لاصولا راد ىف مهل قور

 «رجاوهلا ىف رجاهملا نيأف .باصلا هلقعب لك ادعو «هتارضح ىف مهروضح نع ارباغو

 !باطخلا بيطب زاف لق هايوط .رجاتحلاب رجاحلا لحكأ نمو



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تحسيس ؛:وهمدج

 : باجلمللاعينم ىلومل فشكذق

 باطخلا بيط باب حألاٌعمْسَأَو
 اهب سنأ ةريضح اوورضْخآَو

 باقعلا توم دعب اوشامن اوباَغ
 مهاَنذأ بر فلام فق -©ىنفو

 باركتلا ماقللا ىف مهاق سام

 اَتولاب هللضق نماو ف حتأو

 باستكلا لجأ نْمألا ماض خم
 هلقلّح نم ملا كولا مه

 باسجلا ًريسعل قحلا نئانض
 ىدهلا ل يبس جهنوعبَتذق

 باتكلا صوّصُت مكَحاوْعَباو 1

 8 تا

 باسحلاموي ليسبَق نماوسببساح

 0 ل

 باقعلا لوهو قحلا بضغ نما

 هتبوهارتليئلاىكأَنإ
 باقثثلا تخت قرفلا عمجلا ىَحرَِفا

 مهييُب ْىَق ركذلابهتوبخب

 باوُنتلا لهأ عمم ج ىف هركذب

 معيب مئاتحجل قل عج

 باذن علاوي قَلَخلا نع مهب

 اقم ٌءالس ىثممهتَع
 بتاهعلا لَهَا َوَأ قربلا ملام

 «بابلألا ىلوأ تادايز هب ديزت اًركش هركشأو «باوثلا هب بجوتسأ اًدمح هدمحأ

 ءروهظلاو ءزايحنالاو لولحلا نع هيزنت ةداهش ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 تاللاقم نع ةسدقملا هتاذ تسدقتو ؛باجتحالاو راهتشالاو «.ءاهتنالاو ءادتبالاو .نوطبلاو

 امب هدجمأو .باهذلاو بايإلاو نامزلاو ناكملاو نيألاو فيكلاو مكلا نم تالاهجلا ىلوأ

 بصنلاو ةحارلاو ةرواشملاو ةنواعملاو ربدتلاو ركفتلا نع ناوكألا نم هتمكحب هزربأ

 بيكرتلاو ليدبتلاو ليوحتلاو ليدعتلاو ليثمتلاو هيبشتلا نع همظعأو «باصتتنالاو

 ء«فارشألا مظعأو ءبوبحم فرشأ هلوسرو هدبع دمحم انديس نأ دهشأو .باكترالاو



 لمجأو باتك لضفأب هديأو «باطخلا لصفو باتكلا لضمب هلسرأ ؛بابحأآلا صخأو

 ىلع باّمعلاب «بارعألا ىواغمو بايترالا ىواهم نم بايحألا ذقنأف «باجيإلاو ىفنلا

 هللا ىلص ؛بابضلاو كارشإلا تاملظ تارفكم مالسإلا رون هجو نع فشكؤ «باقعألا

 ىبأو ركب ىبأ :باطقألا نيدشارلا ءافلخلا ىلعو «بابحألاو هبياحصأو هلآ ىلعو هيلع

 .باذعلا راد نع انجرختو ميعنلا راد انام ةالص بارت ىبأو ورمع ىبأو صفح

 نايب نإف ؛هبح تاساك نم كايإو اناقسو ء«هبرق مئاسنب كايإو هللا انحفن :دعب امأ

 :دعاقلا ميقتو مئانلا ظقوت دعاوق ةرشع ىلع ىنبم ءانقيقحت لهأ ناهربو ءانقيرط ةيفيك

 ىلوألاةدعاقلا
 ىِرْما لكل امنوا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءءاوتلا ريغ نم ةعقاولا ةقداصلا ةينلا

 .«ىون ام

 ةعقاولابو .برلل كرتلاو لعفلل اهؤاهنإ ةقداصلابو «بلقلا مزع ةينلاب دارملاو
 همزج رييغت مدع اهتمالعو «هريغل سيل اريثأت راركتلا نأل ؛ةريثألا ةلخلا هذه ىلع اهرارمتسا

 هيلع مزع ام كرتي الف قحلا نم دب الو قحلل لمعلا نإف ءهمزع ىف ةيقابو ةيناف ضارعأب

 ةيناثلا ةدعاقلا
 مل نإ هارت كنأك هللا دبعا» :مالسلا هيلع هلوقل كارتشا الو كيوت ريغ ومال ادع

 قلخلا هيفهف ءاكطاف كاري ام عرفو وتلا رعت عضو ال ذأ هكيدلعو «كاري هنإف هارت 0
 . «رانيدلا دبع سعت» الا ىبنلا لوقل

 لا مالسإ نسمح نما : :مالسلا هيلع هلوقل ,هينامأ عيمج ىلاعتو هناحبس هّللا كّرتيلو

 كييرب ام عدا :مالسلا هيلع هلوقل ٠ «كبيصت نأ اهرذحاف تاهبشلا اهدكآو اهينْعَي ال ام هكرت

 . «كبيري ال ام ىلإ
 نق ةروقلاب نوكتم :ةيلوسلا كلا اهناسأا كرما ةئلعلا لوألا هذه :تحبص"اًذإف

 تيدطلا نم يل كارلو لسفلا يلع كنار كم ردق ىلعو «ىبقعلا ىف ىنعملابو ايندلا
 ولا باسسمأ نم كش دعو ليس راح ل برع كلاي فا : روهشملا

 مدآ نبا بسَحا : هَ هلع هلوقل ةينسملا و هرلاو رشا بهذي امب ءافتكالا ةعانقلا ةمالعو

 تخاف ةرقنلا للا ريعشلا بحاص حمقلا بحاص ىلإ ليمب الف بلص اهب َنْمقُي تامْيقُ
 بيرغلا ةمالعو .حانجلا ةهبشلا ىلإ ضفخي الو «حابملا دصقيال لالخلاب ىتعتمملاو .ريقللا



 ةمالعو .ليخدلا لظ ىلإ ىوؤي هنإف لاؤسلا كرتو «ليقثلاب فالتئتالا مدعو .فيفخلا لمحلا

 هنيد تامهم راثيإ تيملا ةمالعو .هباطتساو هيلإ قبس امب هاضرو ؛ةباجإلا عارسإ ليبسلا رباع
 . هنيح بلاوغ ىف ةلأملاو

 ةثلاثلا ةدعافلا 5
 كرتو «قاشملاو قارقلا ىلع ربصلاب سفنلا ةقلاخمو قافولاو قافتالاب قحلا ةققاوم

 ىف لخدو باجحلا نع جرخ هدوعت نمو .فالخلاو ناكملاو ذالملا ءافجو .ىوهلا

 ءاًئمص هتملاكمو «ةلذ هتزعو ءاعوج هعبشو «ةلزع هطالتخاو ءارهس همون داعف «فاشكنالا

 . ةلق هترثكو

 ةعيارلا ةدعاقلا
 1 9 ءاوهز هنآرب رهزي الو .ىوه بحاص ةركيا ا 0 لمعلا

 هسماخلا ةدعاقلا

 صضعب نأل ؛دغلل كموي لمع كرتت ال : ءاج دقف ؟كدسفي فيوست نع ايلعلا ةمهلا

 "ل ىنسلا وه عبتملا لماكلاو .ىلعألا مرح ىندآلاب ىضر نمف الإو ءاهضعب نم لامعألا

 اي :اولاق 'مّظعألا د داوسلاب مُكيَلَع ىبابحأ ايد :مالسلا هيلع هلوقل «عدتبملا لزتعملاو عيشتملا

 .«ىباحصأو هيلع انآ ا ام :لاق ؟مظعألا داوسلا امو هللا لوسر

 ةسداسلا ةلعاملا

 لعف لك نع كزجع لي ءداهتجالا كرتو تاعاطلا ىف لسكلا ىنعمب ال ؛ةلذلاو زجعلا

 «ضعب طئاسو مهضعب نإف «مارتحالاو ريقوتلا نيعب قلخلا ىرت نأو ءداوجلا قحلا ةردقب الإ

 هفاضأ ام اًئيش دارآ اذإ ىلاعتو هناحبس هللا ةنس نأل ؛ماركإلاو لالجلا ىذ ةرضحل ًالالجإ

 اذإف .طباوضلل ةياعر هريغل هفاضأ اًميظعت هترضح لالج دارأ نإو ء«طئاسولا ىفني هيلإ
 رمأي الإ هيلع تربكت دقف «تربكتو هيلإ عجرملاو ىلاعتو هناحبسم هللا ديب لكلا نأ تملع

 ةردق روصنت الو ءراذتعالاب هل كتتكسمو هبنج ىف كزجع لعجاف .هيدل نم كيلإ لصو

 .رادتقالا ىف ةعزانم اهتإف كل



 ةعباسلا ةدعاقلا

 ايبا هود كلي فذت

 ةنماثلاةدعافلا .
 .دادمإ دراوملا نم هلامف درو سيل نم نإف ءدابعلا قح وأ قحلا ىح ىف امإ درولا ماود

 رهج كلذب طسبنت سفنلا نإف «هلاوقأو هلامعأب بيغي ىذلا فالخب هلالمب لحلا لمي لمي ميدالف

 بحي ام مهل ضغييو بحيف ا اريخ مهنم عقوتي امك دابعلا قوقح ىعارتو ءارسو

 .ىضري ام هللا لعفي نأ بحي امك ىضري ام ىلاعت هلل ملعيو اردت ره سلا قعدو

 ةعسانلاةدعافلا

 ىلع مواد نمف ؛نيع ةفرط ىلاعتو هناحبس هللا نع بيغي الو ةبقارملا ىلع ةموادملا

 كلذ لصحي نيقيلا ملعو هناسحإو هللا دجو هللا ريغ ىفنو ىلاعتو هناحبس هلل هبلق ةبقارم

 ال هناحبس هتردقو هنيكستو هكيرحتب نايعألاو تانكسلاو تاكرحلا ىرت نأ وهو هتلمجب كل

 هب كلذ نع ىنفي مث «نيقيلا ملع ىلإ ىقرتت نأ ىلإ هتبقارم ديزت مث .ئش هنع ىنغتسي
 ىلع مويقلا وه «ىلاعتو هناحبس هللا تيأرو الإ اًئيش تيأر ام :لوقيف نيقيلا ةقيقح كلذو

 .ةرضاحلملاو ةدهاشملا بسح ىلع هتردقبو ءرمأب مئاقلا وه ئشلا كلذو ءهتيمويقب ءىش لك

 .«ىبيدأت نسحأف ذ ىبر ىنبدأ) : ةكيع ِهْلِلَع لاق ؛ ةرشاعملا نسحأ رشاعو قلخلا عم بدأتف

 ةرشاعلا ةدعاقلا
 ةعاطلا ع نع ينغتسا هنأ نظ نم نأل ؛اًداهتجا اًنطابو رهاظ هب لاغتشالا بجي ام ملع

 مكيبحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لق» :هاوسالإ بر ال هناحبس 0 داعم سلقم وهف

 .[7 ١ :نارمع لآ) 4 هلا

 خمارش هيلع تسسأو ءروصق ريغ نم اروصق هدعاوق ةدمعأ ىلع تينب ام اذهف

 تسرغو «ءةداعسلا بوبح فونصب هترذبو ءندف ثارحمب هتثرحو ءروجحلا تابرل راجحلا

 نامعن قئاقشب هتشرفو ءراهنألاو داروألا نم هتانج ىف بيرجأو هراكذألا هسدارف وف

 ادصاقو ءممهلا لجانمب ىعرز داصح ايجار ؛ةدباكملا قئاقح قئادحب هتدهمو ءةدهاجملا

 نمو ؛هيف رهظ نم هيف عتريو «هيبريو هيكزي ىلاعت هللاو ءمركلا بهاوم نم ىقافنإ ةمينغ
 . ميحرلا ربلا ميركلا داوجلا هنإ ءهيبحي نمت هب قحتلا



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تحسس اا جصبمصط

 هبزحو نيحلاصلا هللا دابعب قحلو عفتناو عفنو عدتبا امف «ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو
 رسو فراعملا راونأ رون دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «هتاكربو هتمحرو نيحلفملا

 متت هتمعنب ىذلا هلل دمحلاو هيزحو هليبس ىعياتو هبحصو هلآ ىلعو «فراوعلا رارسأ

 .نيمآ تاكربلا معتو تانلاصلا

 ميرفت مْ
 نيببلاو فشكلا

 نيعمجأ قلخلارورغ ىف
 . ىتقث هبإ !نيمآ ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس هقلخ ريخ ىلع هللا ىلصو .هدحو هلل دمحلا

 .نيعمجأ قلخلا رورغ ىف نييبتلاو فشكلا باتك اذهف :دعبو

 ؛فلكم ريغو فلكم :نامسق ناويحلاو .ناويح ريغو ناويح :نامسق قلخلا نأ ملعا

 ءىصاعملا نع هاهنو ءاهيلع باوثلاب هدعوو ءاهب هرمأو «ةدابعلاب هللاو هبطاخ نم فلكملاف

 .رفاكو نمؤم :نامسق فلكملا مث .كلذب هبطاخي مل نم فلكملا ريغو ؛ةبوقعلا هرذحو

 ملاع : نيمسق ىلإ مسقني نيصاعلاو نيعئاطلا نم دحاو لكو ؛صاعو عئاط :نامسق نمؤملاو

 . لهاجو
 بر هللا همصع نم الإ نيرفاكلاو نينمؤملاو نيفلكملا عيمجل اًمزال رورغلا تيأر مث

 ةياغ هحضوأو ءهيف ةجحلا نيبأو «مهرورغ نع فشكأ ىلاعت هللا ءاش نإ انأو .نيملاعلا

 ؛ةراشإلا نم نوكي ام عدبأو «ةرابعلا نم نوكي ام زجوأب «نايبلا ةياغ هنيبأو «حاضيإلا

 : هللاب الإ ىقيفوت امو لوقأف
 ءءاملعلا نم فنص :فانصأ هعبرأ نيرفاكلا ادع ام قلخلا نم نيرورغملا نأ ملعاو

 رورغ هب أدبن ام لوأف .ةفوصتملا نم فنصو ء«لاومألا بابرأ نم فتنصو «دابعلا نم فنصو

 هللاب هرغ نم مهنمو ءايندلا ةايحلا هترغ نم مهنم :نامسق مهرورغ ىف مهو ءرافكلا
 تاذلو .ةكيسنلا نم ريخ دقنلا :اولاق نيذلا مهف ايندلا ةايحلا مهترغ نيذلا امأف .رورغلا

 سايق وهو .دساف سايق اذهو ؛كشلاب نيقيلا كرتي الو ءكش ةرخأآلا تاذلو نيقي ايندلا

 .ببسلا ىف ةيريخلا نأ نظف ءهنم ريخ انأ هلوق ىف هللا هنعل سيلبإ

 وهف قيدصتلا امأ .ناهربب امإو ؛ناميإلا وهو قيدصتب امإ ناتيش رورغلا اذه جداعو

 هلوقو .[< :صصقلا] « ئقبأو 0 هَّللا دنع امو :هلوق يف يلاعت هللا قدصي نأ

 قيلصتوا 190 هديل تعم ةةارفعلا «رورغلا عاتم الإ اًيندلا ةاَيحْلا امو 8: ىلاعت
 دقن ايندلا» :هلوق نأ هسايق داف هجو فرعي نأ وهف ناهريلا امأو .هب ءاج اميف لوسرلا

 لحم وهف «ةئيسنلا نم ريخ دقنلا» :هلوق امأو «:ةح يح ص ةمدقم «ةئيسن ةرخآلاو



 و #13 حت شسشسشس سس بسس سب ىلازفلامامإلالئاس ةعومجم

 «ريخ وهف دوصقملاو رادقملا ىف ةئيسنلا لثم دقنلا ناك نإ لب «كلذك رمألا سيلو « سيبلتلا

 امأو .ةيدبأ ريغ ايندلاو ةيدبأ ةرخآلا نأ مولعمو ؛هنم ريخ ةئيسنلاف اهنم لقأ ناك نإو

 دنع نيقي كلذ لب ؛لطاب اًضيأ وهف «كش ةرخآلا تاذلو نيقي ايندلا تاذل»“ :مهلوق

 امك ءاملعلاو ءايبنألل ديلقتلا هجو ىلع قيدصتلاو ناميإلا امهدحأ :ناكردم هنيقيلو «نينمؤملا

 نظت الو .ءايلوألل ماهلإلاو ءايبنألل ىحولا ىناثلا كردملاو «ءاودلا ىف ٌقاحلا بيبطلا دلقي

 سيل ديلقتلا نإف «مالسلا هيلع ليربجل ديلقت ايندلا رومألو 0 رومأل هلْ ىبنلا ةفرعم نأ

 رونب اهدهاشو ءايشألا هل فشكنا دق لب «كلذ نم هاشاح ُهّلْيَع ىبنلاو ؛:ةحيحص ةفرحمب

 .ةرهاظلا نيعلاب تارا دهاش امك ةريصيلا

 لصف
 اوسندتو «ةحلاصلا لامعألا ىهو .هّللا رماوأ اوعيض اذإ مهدئاقعو مهتسلأب نونمؤملاو

 .رورغ اًعيمج نينمؤملاو نيرفاكلل ايندلا ةايحلاف ءرورغلا اذه ىف رافكلا نوكراشم مهف «تاوهشلاب
 هللا ناك نإ هنإ :مهتنسلاب مهسفنأ ىف مهضعب لوق هلاثمف هللاب نيرفاكلا رورغ امأف

 1 0 : ناتيآلا] فيهكلا و 6 لاما ك1 ؛انريغ نم هب ىحأ نحنف انديعم

 يبر ىلإ تددر نيلو ةمئاق ةعاسلا نظَأ امو 2+ ادبأ هذه ديبت نأ نظأ امه :لاق ثيح

 مهنأ كلذو هللا هنعل سيلبإ ةسيقأ نم سايق رورغلا اذه ببسو 4 ابلقنم اهنم اريح ندجأل

 ىلإ نورظني ةرمو «ةرخآلا معن اهيلع نوسيقيف ايندلا ىف مهيلع هللا معن ىلإ ةرم نورظني
 مهنأ مهنع هللا ربخأ امك .ةرخآلا باذع هيلع نوسيقيف 2 باذع ريخأت

 ءارقف مهو نينمؤملا ىلإ نورظني ةرمو .4 :ةلداجملا] 4 لوقت امب هللا انبذعي الول نولوفي

 0 :نولوقيو .[5 : ماعنالا] 4 اننيب نم مهيلع هللا نم ءالؤهأ ل: نولوقيو مهنوردزيف

 » :نولوقي مهنأ مهبولق مظن ىذلا سايقلا بيترتو ١.. تاتا باب رتب

 2 ل ا ا ءايندلا ميعنب انيلإ هللا نسع

 ىلع هكدلخ بص تاهل ةركي اعولزب ايهم رك انو ل «كلذك

 نمْؤملا دبع ىمحَي هللا نإ» : هلْيَع لاق كلذلو «ىلاعت هللاب رورخلا نضج ةكللولا ؟جيردتلا

 بايرأ ناك كلذكو .«ةبحب وهو بارشلاو ماعّطلا نم هضيرَم مُكدَحأ ىمحَي امك ايندلا ( نم

 رئاعشب اًبحرم اولاقو اوحرف رقفلا مهيلع لبقأ اذإو ءاونزح ايندلا مهيلع تلبقأ اذإ رئاصبلا
 يبر لوقيف همعنو همركَأ هبر هالتبا ام اذإ ناسنإلا ام :ىلاعت لاق دقو .نيحلاصلا

 عراسن 4220: نينبو لام نم هب مهّدمُن امن َوبسحَيأ ل: ىلاعت لاقو ١[. 5 :رجفلا] © نمركأ
 نم مهجردتسنس ]ل : ىلاعت لاقو .[ 05 66 00

 :فارعالا] 4 نيتم يديك ّنِإ مهَل يلمأو ل .( ؛ :ملقلا 27 :فارعألا] 4 نوملعي ال ثيح



 جح ىلازقلا مامإلا لئاسر ةعومجم تصل سس 0: حجج

 يح ءيش لُك باوُبأ ميل اَحَف هب اوُرَكُذ ام اوس ملف ل :ىلاعت لاقو .[45 :ملقلا 7
 نمآ نم هللاب نمؤي ملف 4 :ماعنالا] © ثوسلبم مه اذإف ةتغب مهاَنذَحَأ اوُتوُأ ام اوحرُف اَذإ

 3 هركم نم نمأي الف هللا فرع نمف «هتافصبو هللاب لهجلا رورغلا اذه أشنمو .رورغلا اذهب

 دقو «لاملا نم هللا مهاطعأ ام عم مهب لح اذامأ دورمتلاو ناماهو نوعرف ىلإ نورظني الو

 44 كارلا 4 دورس موقلا أ هللا ركم نمأي الق إل: ىلاعت لاقف هرثككم نم هللا رذح

 لاكو .[6: :نارمع لآ) 4 نيركاملا ريخ هّللاو هّللا ركمو اوركمو 9 : ىلاعت لاقو

 نأ رذحيلف ةمعن هللا هالوأ نمف ١7[. :قراطلا) ب اديور مهلهمأ نورفاكلا لهمف ظ : ىلاعت

 اة نو

 لصف

 ارلكتاف .«هوفع وجرن امنإو ميحر روفغ» :مهلوقف نينمؤملا نم ةاصعلا رورغ امأو

 هللا ةمحر نإو  نيدلا ىف دومحم ءاجرلا لّبق نم كلذو  لامعألا اولمهأو كلذ ىلع

 .ناميإلا ةليسوب وجرنو .نونمؤم نودحوم انإ ؛ميمع همركو ءةلماش هتمعنو ء.ةعساو
 ةياهن كلذو «تاهمألاو ءابآلا حالصب كسمتلا مهلاح أشنم ناك امبرو .ناسحإلاو مركلاو

 مهل لوس ىذلا مهسسايق مظنو .نيفئاخ اوناك مهعروو مهحالص عم مهءابآ نإف «رورغلا

 الف ء.مكبحي وهف مكءابآ بحأ دق هللا نإف .دالوأ بحأ اًناسنإ بحأ نم نأ :ناطيشلا

 دارأ مالسلا هيلع اًحون نأ اوملعي ملو .هللاب اورتغاو كلذ ىلع اولكتاف «ةعاطلا ىلإ نوجاتحت

 هلع ىبنلا نأو مدون موق هب قرغأ ام دشأب هللا هقرغأو ءعنمف «ةنيفسلا ىف هنبا لمحي نأ

 رافغتسالا ىف هل نذؤي ملر ةرايزلا ىف هل نذأف ءاهل رافغتسالا ٍىفد همأ ربق ةرايز ىف نذأتسا

 سيل نأو » :ىلاعت هلوقو .[14 : رطاق) 4 ئرخأ رزو ةرزاو ررت الو » : ىلاعت هلوق اوسنو

 عبشي هنأ نظ نمك ءهيبأ ىوقتب وجني هنأ نظ نم نإف .4 :مجنلا] « ئعس ام الإ ناسنإلل

 دنعو «ءهدلاو نع دلاو اهيف ىزجي ال نيع ضرف ىوقتلاو «هيبأ برشب ىوري وأ هيبأ لكأب
 اوسنو . ةعافشلا ليبس نع الإ هيو: ةتخاصو هباو هماو هيخا ني ءرذا سقي ىوقتلا ءازج

 ىنمَتو اهاوه هسفنت عب ْنَم زجاعلاو «توّلا َدْعَب ا لمحو هسْفَن ناد نم سيكلا» : هلْيَع هلوق
 هللا ليبس يف اودهاجو اورجاه نيذّلاو اونمآ نيِذْلا 22 ىلاعت هلوقو ««ىنامألا هللا ىلع
 اوناك امب ءازج 9 ىلاعت لاقو .[514 : ةرقبلا] 4 ميحر روُغ هّللاو هللا تّمَحَر نوجري كتلوأ

 وهف لمع همدقتي مل نإف ؟لمع همدقت اذإ الإ ءاجرلا حصي لهو .[7 :ةدجسلا] © َنوُلَمَعي

 هب قطن ةدئافلا كلتلو «سأيلاو قوخملا ةرارح ديربتل ءاجرلا درو امنإو ءةلاحم ال رورغ

 . ةلاحم ال ةدايزلا ىف بغرتلاو نآرقلا



 2 170 تحس ب بس سسسيسقس  ىلازفلا مامإلا لئابرةوعومجم حدح

 لصف
 مهو ءرثكأ مهيصاعم نأ الإ ءصاعمو تاعاط مهل فئاوط رورغ مهنم برقيو

 «لهجلا ةياغ اذهو .رثكأ مهتائيس ةفكو «مهتانسح ةفك حجرت نأ نونظيو ةرفغملا نوعناوتي

 سانلا لاومأ نم هلوانتي ام نوكيو «مارحلاو لالحلا نم ةديدع مهاردب هقدصتي دحاولا ىرتف

 ىرخألا ةفكلا ىف عضوو مهارد ةرشع نازيملا ةفك ىف عضو نمك وهف .هفاعضأ تاهبشلاو

 .لهجلا ةياغ كلذو .ةرشعلا اهيف ىتلا ةفكلا ليمت نأ دارأو .اًهلأ

 لصف
 دقفتي الو هسفت بساحي ال هنأل ءهيصاعم نم رثكأ هتعاط نأ نظي نم مهنمو

 ليللاب حبسيو هناسلب هللا رفغتسي ىذلاك ءاهب دتعاو اهظفح ةعاط لمع اذإو ءاهيصم

 ءراهنلا لوط هّللا هاضري ال امب ملكتيو نيملسملا باتغي مث «ةرم فلأو ةرم ةئام ًالثم راهنلاو

 نيمامنلاو نيباذكلا ةبوقسع ىف درو امع لفغيو حيبستلا لضف نم درو ام ىلإ تفتايو
 نم ناحبسف ؛هحيبست نم دكآ ىصاعملا نع هناسل ظفحف ءرورغلا ضحم كلذو ؛نيقفانللاو

 . هيبنتلا نع اندص

 لصف

 فلص لكماسقأو نيرورفملافانصأ ناي
 1 ءاملعلا:نيرورفملا نم لوألا فنصلا

 :قرف مهو
 ءاهب اولغتشاو ءاهيف اوقمعت «ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا تمكحأ امل (مهنم ةقرف)

 اونظو .مهملعب اورتغاو «تاعاطلا اهمازلإو ىصاعملا نع اهظفحو حراوجلا دقفت اولمسأو

 لبقي لب .مهلثم هللا بذعي ال اًملبم ملعلا نم اوغلب دق مهنأو ءناكمب هللا دنع مهنأ

 نيعب اورظن ول مهنإف ءنورورغم مهو .مهاياطخو مهبونذب مهبلاطي الو قلخلا ىف مهتعافش
 ىلاعت هللاب ملعلا وهو ةقشاكم ملعو «ةلماعم ملع :ناملع ملعلا نأ اوملعل ةريصسبلا
 لالحلا ةفرعمب ةلماعملا ىهو ؛ةدوصقملا ةمكحلا متتل ةلماعملا مولع نم دب الف ؛هتامصيو

 وهو هريغ ببطي بيبط لثم مهنثمو .ةدومحملاو ةمومذملا سفنلا قالخأ ةفرعمو ؛مارحلاو
 الإ ءاودلا عفني ال تاهيه ؟فصولاب ءاودلا عفني لهو .لعفي ملف هسفن بط ىلع رداق ليذع
 نم باح دقو +: اهاكز نم حلفأ دقإ» :ىلاعت هلوق نع اولفغو ؛ةيمحلا دعب هبرش نم

 .«سانلا اهملعو اهملع بتكو اهتسيكزت ملعي نم»: لقي ملو 1٠١[- 4 :سمشلا] # اهاَسد



 هلوقو روف لال افق 1 دو لرال هلع هلوق نع اولفغو
 ءالؤهو .ريثك كلذ ريغو ,«هملعب هلل هْعَفْي مل ملاع ةمايقلا مي ابدع ساّنلا دشأ نإ» : هلي
 ةحارلا بلطو مهسفنأ بحو ايندلا بح مهيلع بلغ امنإو ءمهلاح نم هللاب ذوعن نيرورغم

 .لمع ريغ نم ةرخآلا ىف مهيجني مهملع نأ اونظو «ةلجاعلا
 نع اولفغو «ةرهاظلا ىصاعملا اوكرتو ءرهاظلا لمعلاو ملعلا اومكحأ (ىرخآأ ةقرفو)

 ةسايرلا بلطو دسحلاو ءايرلاو ربكلاك هللا دنع ةمومذملا تافصلا اهنم اوحمي ملف «مهبولق

 هبيس رورغ كلذو ةفادعلاو دالبلا ىف ةرهشلا بلظو ءاكرشلاو نارقألاب ءوسلا ةدارإو ولعلاو

 امك تانسملا ّلُكأَي دسحلا» : هَ ” هلوقو رارغصألا كرشلا ءاّيرلاا : هلع هلوق نع
 تبني امك بلقلا ىف قافثلا ناَئْني فرشلاو لاخلا بح# : هللَع هلوقو «بطٌخلا ٌراثلا لكأت
 بلقب هللا ىتأ نم الإ: نلاعت هلونفا نع اَولَفَعَو ا .«لقبلا ءاّلا
 لل ينسلال جو# ؛مهرهاوظب ارلغتشاو مهبولق نع اولفغف .؟ 4 :ءارعشلا] 6 ميلس

 لغتشاف ءءاودلا برشو ءالّطلاب بيبلدلا هرمأف برجلا هب رهظ 0 وهو «هتاعاط حصت

 ام هرهاظ ىلع ام لصأو .هنطابب ام لزي ملو هرهاظب ام لازأف ءءاودلا برش كرتو ءالطلاب

 ؛رهاظلا حارسا هنطاب ىف ام لاز رلف ءهنطاب ىف ام اًدبأ دادزي هبرج لازي الف ءهنظاب ىف

 . حراوجلا ىلع اهرثأ رهظي بلقلا ىف ةنماك تناك اذإ ثئابخلا كلذكف

 الإ ءعرشلا ةهج نم ةمومذم اهنأ اوملعو ةنطابلا قالخألا هذه اوملع (ىرخأ ةقرفو)

 مي دا نقلا هل علا مهنأو ءاهنع نوكفنم مهنأ نونظي مهسفنأي مهبجعت لجأل مهنأ

 نم هللا دنع غلبأ مهف ذ مه امأق «ملعلا ىف مهغلبم غلب نم نود م اوعلا هب ىلتبي امنإو «كلذب

 «فرشلاو ولعلا بلطو ءةسايرلاو ربكلا لياخم مهيلع ترهظو «كلذب مهيلتبي نأ

 نيد ةرصنو ماعلا. فرشل راهظإو نيدلل زع وه امنإو ربكب سيل كلذ نأ اونظ مهنأ مهرورغو

 «نيرفاكلا مغرأ اذامبو تناك اذامب ُهَّْع ىبنلا ةرصن نعو ءهب سيلبإ حرف نع اولفغو ؛هللا

 ىلع هتف رمع بتوع ىتح «مهتنكسمو مهرقفو مهللذتو ةباحصلا عضاوت نع اولفغو
 .هريغ ىف زعلا بلطنال مالسإلاب هللا انزعأ موق انإ :لاقف ماشلا همودق دنع هتذاذب

 فرشو ملعلا زع بلطي هنأ معزيو «ةعيفرلا بايثلاب نيدلا زع بلطي رورغملا اذه م:
 نظي مل همالك نم اًئيش هيلع در نميف وأ هنارقأ ىف دسحلاب ناسللا قلطأ امهمو ء«نيدلا

 ,هملظو هتوادع ىف لطبملا ىلع درو «قحلل بضغ وه امنإ :لوقيو دسح كلذ نأ هسفنب

 «حرفي امبر لب بضغي مل امبر هنارقأ نم ءاملعلا نم هريغ ىلع نعط ول هنإف «رورغم اذهو
 ديفأ هب ىضرغ :لوقيو ملعلا رهظي برو ءهبحي امبر هبلقف سانلا دنع بضغلا رهظأ نإو

 نمث هريغ دي ىلع مهحالص بحأل قاخلا حالص هضرغ ناك ول هنأل' «ءارم هب وهو ؟قلخلا
 .هتود وأ هقوف وأ: هلثم وه



 عا 7 ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم تصح

 امنإ :لاق كلذ نع لئس اذإف «مهيلع ىنثيو مهيلإ ددوتيو نيطالسلا ىلع لخدي امبرو
 هب حرفل كلذ هضرغ ناك ولف هرورغم وهو ؛ررفلا مهنع عفدأو نيملسملا عفنأ نأ ىضرغ

 .بضغل دحأ ىف عفشي ناطلسلا دنع هلثم وه نم ىأر ولو «هريغ دي ىلع ىرج اذإ
 الب لام اذه :ناطيشلا هل لاق مارح هنأ هلابب رطخ اذإف ءمهلاومأ نم ذخأ امجرو

 ثالث هذهو .نيدلا ماوق كبو . مهملاعو نيملسملا مامإ تنأو ؛«نيملسملا حلاصمل وهو «كلام

 ؛مامإ هنأ ثلاثلاو «نيمململا حئاصمل هنأ ىناثلاو ءهل كلام ال لام هنأامهدحأ :تاسيبلت

 ؟ةمألا هذه ءاملع لضافأو ةياحصلاو ءايبنألاك ايندلا نع ىضرعأ نم الإ اًمامإ نوكي صو

 ىه الق «قداولا مف ىف تعقو ةرخصك ءوسلا ملاعلا :مالسلا هيلع ىسيع لاق امك هلثمو

 .عرزلا ىلإ صلخي ءاملا كرتت ىه الو «ءاملا برشت
 .هنوحلصي امم رثكأ ءالؤه دسفي امو ةريثك ملعلا لهأ رورغ فانصأو

 اوبنتججاو «تاعاطلاب اهونيبو ؛حراوجلا اورهطو ء«مولعلا اومكحأ (ىرخأ ةقرفو)
 دقحلاو ربكلاو دسحلاو ءايرلا نم بلقلا تافصو سفنلا قالخأ اودقفتو .ىصاعملا رهاظ

 ؛ةيوقلا ةيلجلا اهتبانم بلقلا نم اوعلقو ءاهنم ىربتلا ىف مهسفنأ اودهاجو ءولعلا بلطو

 سفنلا عدخ ايابخو «ناطيشلا دياكم ايافخ نم اياقب بلقلا اياوز ىف ذإ «نورورغم مهنككلو

 نم عرزلا ةيقنت ديري نم لثمك مهلثمو .اهولمهأو اهل اونطفتي ملف ءضمغو قذ ام
 هسأر جرخي مل امع شتنفي مل هنأ الإ ءهعلقف شيشح لك نع شتفو هيلع رادف «شيشحلا

 هيلع تدسفأو ترهظ اهنع لفغ املف ءزريو رهظ دق لكلا نأ نظيو ضرألا تحت نم دعب

 ىلإ اورظن امبرو ءمهنع (رابكتسا قلخلا ةطلاخم اوكرت امبرو ءاوريغت اوريغ نإ ءالؤهف ؛عرزلا
 . ةكاكرلا نيعب هيلإ رظني اليك هرظنم نيسحن ىف مهضعب دهتجي امبرو «ةراقحلا نيعب دخلا

 تاموكحلا ىف ىواتفلا ملع ىلع اورصتقاو «مولعلا نم مهملا اوكرت (ىرخأ ةقرفو)

 اوصصخو «شياعملا حلاصل قلخلا نيب ةيراحلا ةيويتدلا تالماعملا ليصافتو «تاموصخ-او

 ةرهاظلا لامعألا .ملع كلذ مم ًاوعيض امبرو «بهذملا ملعو هقفلا هومسو ءهيقفلا مسا

 لجرلاو «مارحلا نع نطبلاو «ةبيغلا نبع ناسللا اوسرحي ملو «حراوجلا اودقفتي مل «ةنطالاو
 ءايرلاو ربتكلا نع مهبؤلق اوسرحي ملو «حراوجلا رئاس اذكو «نيطالسلا ىلإ .ىعسلا نع

 .تاكلهملا رئاسو دسحلاو

 :نيهجو نم نيرورغم ءالؤهو
 مهلثم نأو «ءايحإلا باتك ىف هجاالع هجو انركذ دقو ؛ملعلا ثيح نم :امهدحأ

 ىلع نوفرشم ءالؤهف ءهلمعي وأ هملعي ملو ءامكحلا نم ءادلا ملعت ىذلا ضيرملا لثسدك

 تايدلاو ضيحلا باتكب اولغتشاو ءاهيلختو مهسفنأ ةيكزت اوكرت مهنإ ثيح نم كالهلا

 عوجرو ءمهماركإو مهل قلخلا ميظعت مهرغ امنإو .اهيف مهرامعأ اوعيضو ءراهظلاو ناعلاو

 .نعطلا لاز اوعمتجا اذإف «هبحاص ىف .مهنم دحاو لك نعطيو «اًيتفمو اًيضاق مهدحأ



 تح ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجب تس سس سمس م مسججص ا ع

 ,ىجنملا لصوملا هنأو كلذب الإ ملعال هنأ مهنظل كلذو ؛ملعلا ثيح نم :ىناثلاو

 :ثالث هتفرعمو ؛هتفرعمب الإ ىلاعت هللا بح روصتيالو ؛ىلاعت هللا بح ىجنملا لصوملا امنإو
 ىف دازلا عيب ىلع رصتقا نم لثم ءالؤهو .لاعفألا ةفرعمو ؛تافصلا ةفرعمو ؛«تاذلا ةفرعم

 ؛ةرجزملاو ةفوخملا هتاقص ةفرعمو هللا نع هقفلا وه هقفلا نأ اوملعي ملو جاحلا قيرط

 مهنم ةقرف لك نم رقت الولف ) ٍىلاعت لاق امك .ىرقتلا مزاليو ؛«فوخلا بلقلا رعشتسيل
 ١[. 77 ةيوتلا) © نورذحي مهّلعَل مهْيَلِإ اوعجر اَذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوُهّقَفيل ةفئاط

 قيرط ملعت الإ همهي الو ؛تايفالخلا ىلع هقفلا ملع نم رصتقا نم ءالؤه نمو
 ىف راهنلاو ليللا لوط وهف «ةاهابملاو ةبلغلا لجأل قحلا عفدو مصخلا ماحفإو مزلإلاو ةلداجملا

 ملعلا اودصقي مل ءالؤهو ؛نارقألا بويعل دقفتلاو «بهاذملا بابرأ تاضقانم ىف شيتفتلا

 الإ عفني ال ملع نم مهل ريخ ناك مهبولق ةيفصنب اولغتشا ولو «نارقألا ةاهابم اودصق امنإو

 .ىظلت اًران ةرخآلا ىف بلقني كلذو ءربكتلاو ايندلا ىف

 !ءالؤه رورغ حبقأ امف ُهَّليَي لوسر ةنسو هللا باتك اهيلع لمشيف بهذملا ةلدأ امأو

 عبتتو نيفلاخملا ىلع درلاو «ةلداحملاو مالكلا ملعب اولغتشا (ىرخأ ةقرفو)

 ةرظانم ىف قيرطلا ميلعتب اولغتشاو ءةفلتخملا تالوقملا ملع نم اورثكتساو «مهتاضقانم

 رورغ امأ .ةقحم ىرخألاو ةلضم ةلاض امهادحإ : نيتقرف ىلع مهنكلو . مهماحفإو كتلوأ

 مهضعب رفكي ةريثك قرف مهو «ةاجنلا اهسفنب اهنظو اهتلالض ىلع اهتلفغلف ةلاضلا ةقرفلا
 ًاليلد ةهبشلا اوأرف ءاهجاهنمو ةلدألا طورشل اومكحي مل مهنإ ثيح نم اولض امنإو ؛اًضعب

 لضفأو رومألا مهأ هنأ لدجلا اونظ مهنإ ثيح نمف ةقحملا ةقرفلا رورغ امأو .ةهبش ليلدلاو

 نم هللا قدص نم نأو ءثحيي مل ام هنيد دحأل متي ال هنأ اوم عزو ءهللا نيد ىف تابرقلا

 ىلإ اوتفتلي ملو .ىلاعت هللا دنع برقمب الو لماكب الو نمؤمب سيلف ليلدل ريرحتو ثحب ريغ
 ىورو .ليلدلا مهنم بلطي ملو قلخلا ريخ : مهنأب مهل دهش هَ ىبلا نأو ءلوألا نرقلا

 . «لدجلا اونوأ الإ طق موق ل اَض م١ :لاق هنأ هلم ىبنلا نع هاي ىلهابلا ةمامأ اوبأ
 تافصو سفنلا قالخأ ىف ملكتي نم ةبتر ءالعإو .ظعولاب اولغتشا (ىرخأ ةقرفو)

 .قدصلاو صالخإلاو نيقيلاو دهزلاو لكوتلاو ركشلاو ربصلاو ءاجرلاو فوخلا نم .بلقلا

 اوفصتا دقف اهيلإ قلخلا اوعدو تافصلا هذهب اوملكت اذإ مهنأ نونظي مهنأل نورورغم مهو

 دشأ ءالؤه رورغو .نيملسملا ماوع هذع كفني ال ريسي ردق نم الإ اهنع نوكفنم مهو اهب

 الإ ةبحملا ملع ىف اورحبي ام مهنأ نونظيو «باجعإلا ةياغ مهسفنأب نوبجعي مهنأل ءرورغلا

 . لمعلا نم مهولخ عم داهزلا مالكل مهظفحب مهل روفغم مهنأو «هّللا دنع نيجانلا نم مهو

 امو ءهلوسرو هللا ىف نوببحي مهنأ نونظي مهنأل ويلف ناك نم ارورغ ةشأ الوخز

 سفنلا بويع ايافخ ىلع اوفقو الو ءنوصلخم مهو الإ صاللخإلا قئاقد قيقحت ىلع اوردق

 ءدحأ لك نم ايندلا ىف بحأ مهو «تافصلا عيمج كلذكو .نوهزنم اهنع مهو الإ



 صالخإلا ىلع نوثحيو ءاهيف مهتبغر ةوقو اهيلع مهصرح ةدشل ايندلا ىف دهزلا نورهظيو
 هنم مهو هللاب نوقوخيو «نوراق هنم مهو هللا ىلإ ءاعدلا نورهظيو ءنيصلخمم ريغ مهو

 تافصلا نومذيو «نودعابتم هنم مهو هللا ىلإ نوبرقيو «نوسان مهو هللاب نوركذيو «نونم“
 ول ءاصرح مهدشأ قلخلا ىلع مهو قلخلا نع سانلا نوقرصيو «نوفصتم اهب مهو ةمومذل:
 .تبحر امب ضرألا مهيلع تقاضل هللا ىلإ سانلا اهيف نوعدي ىتلا مهسلاجم نع اوعنم

 نمو هيلع قلخلا ليقأ نم مهدحآ نارقأ نم رهظ ولو «قلخلا حالصإ مهضرغ نأ نومعزير
 هنارقأ ضعب ىلع هينإ نيددرتملا نم دحاو ىنثأ ولو ءلانسصحو امغ تامل هيدي ىلع اوحلص

 .دادسلا ىلإ عوجرلاو هيبنتلا نع دعيأو ءارورغ مظعأ ءالؤهف .هيلإ هللا قل ضغبأ ناكأ

 نامزلا اذه لهأ ظاعو مهو ظعولا ىف بجاولا مهملا نع اولدع (ىرخأ ةقرفو)

 نوناق نع ةجراخ تاملك قيقثتو حطشلاو تاعاطلاب اولختشاق ىلا همصع نم الإ «ةفاك

 ءاهقيقلتو طاقلألا عيجستو تكتنلا تارايتب اولغتشا ةفئاطو قارغإلل اًبلط لدعلاو عرشلا

 ىف رثكي نأ مهضرغو ..قارقلاو لاصولا راعشآأي داهشتسالاو عاجسألا ىف مهمه رثكأر

 اولض سنإلا نيطايش ءالؤهف .ةدساف ضارغأ ىلع ولو تاقعزلاو دجاوتلا مهاجم

 مهمالك اوححصو .مهريغ اوحلصأ دقق مهسقتأ اوحلصي مل نإ نيلوأآلا نإف ءاولضأو

 رورغلاو ضارغألا ىلإ قلخلا نورجيو «هللا لييس نع نودصي مهنإف ءالؤه امأو ؛مهظعوو

 اًئيزتم ظعاولا ناك اذإ اميسال ءايننلا ىف ةيغرو ىصاعملا ىلع ةءارج ءةفارخلا ظفلب هّللاب
 . هتمحر نم اوسأيي ىتح هللا ةمحر نم طوتقلاب مهظعيو «ىئارملاو ءاليخلاو بايعلاب

 ىلع اهتوديعيق «ايتدلا مذ ىق مهثيداحأو داهزلا مالكب اوعنق (مهنم ىرخل ةقرقو)

 كلذب مهتم دحاولا مهظعيق «هيناعمب ةطاحإ ريغ نم هوظفح نم مالك نم نوظفحي ام وحن
 هنأو هللا دنع جات هنأ نظيو «ءالجلا عم قاوسألا ىف سانلا نوظعي مه. عبو ء«رباتملا ىلع

 ..مهلبق ناك نمم ارورغ دشأ ءالؤهو .لمعلا نم هولتخ عم داهزلا مالك هظفحي هل روفغم

 عمجو .هعامس ىف ىتعأ .ثيدحلا ملع ىق مهتاقوآ اوقرغتسا (ىرخلأ ةقرقو)

 دالبلا ىف رودي نأ مهدحأ مِهَف .ةيلاعلا ةييرغلا ديتاسألا بلطو .هنه ةريشكلا تاياورلا
 سيل ام ديئاسألا نم ىعمو ءانالف تيقلو .نالف نع .ىورأ انأ :لوقيل خويشلا نع ىوريو

 ..ىريغ عم
 مهف ىلإ ةيانعلا نوقرصي ال مهتلق ءزاقمألا ةلمحك مهنأ اهنم :هوجو نم مهرورغو

 !تاهيهو :مهيفقكي كللذ ثأ توتظيو «ققنلا ىلع نورصتقم مه امتإو ءاهيتاعم ريدتو ةنسلا

 مهقلا مث ظقحلا مث عاامسلا تيدللا ىف لوألاق .هيناعم ربذتو همهف :ثيذتللا نم دوصقلا لب

 ىف ةدئاف ال ناك .نإو ءهومكحي مل مث عامسلا ىلع اورصتقا ءالؤهو ءرشتلا مث لمعلا مث

 أرقي ىذلا خيشلاو «نولفاغ ةرغ مهو «نايبصلا هأرقي نامّرلا اذه ىف ثيدحلاو هيلع راصتقالا

 وهو ثيدحلا هنع ىوريو ماني ابرو .ملعي الو ثيدحلا فحصي ىتح ًالقاغ نوكي امبر هيلع



 , لَ هللا لوسر نم هعمسي نأ ثيدحلا عامتسا ىف لصألا امنإو «رورغ كلذ لكو .ملعي ال

 هةعامس ريصيف , نيعباتلا نم وأ ةياحصلا نم هعمس لع 39 لوسر نم هعامس نع زجعع

 كشي ال ىتح هظفح امك هيوريو ظفحيو ىغصي نأ وهو . هِي هللا لوسر نم هعامسك مهنم

 .أطخأ نإ هب ئطخيو هب ملعي وأ هيوري نأ هل زجي مل هيف كش نإو ,هنم لحأو فرح يف

 بتكي ىناثلاو .ركذلاو ةمادتسالا عم بلقلاب امهدحأ :نيقيرطب نوكي ثيدحلا ظفحو
 نأ باتكلل هظفح نوكيو «هريغي نم دي هيلإ لصت اليك هظفحيو بوتكملا ححصيو عمسي ام

 عامس بتكي نأ زوجي الو .الصأ هريغ دي هيلإ دتمت ال ىتح اًسورحم هتنازخ ىف نوي

 ةريثك تاموهفم هلو .هتفرعمو هب لمعلا ثيدحلا نم دوصقملاو «ةريثك طورش عامسللو

 دمحأ نب رهاز سلجم ىف رضح هنأ ىهنملا ريخلا ىبأ نب نايفس ىبأ نع ىورو «نآرقلل امك

 ماقف اهينعَيال ام ةكرت ء ءارلا مالسإ نمسح نم: هلل هلوق ىور ثيدح لوأ ناكف .ءىسخ سلا

 سانلا عامس وه اذكهف . .هريغ عمسأ مث هنم غرفأ ىتح اذه ىنيفكي : لاقو

 اومعزو هب 5 «ةغللا بيرغو رعشلاو ةغللاو وحنلا ملعب اولغتشا (ىرخأ ةقرفو)

 اونفأف «ةغللاو وحنلا ملعب ةنسلاو - ماوق ذإ .ةمألا ا يل مهنأ

 ءيهرتغو نهلاو كرشلا ةحل ! ىف ه د كرتلا ةغلك

 نمو «ةنسلاو باتكلا ىف بيرغلا ملع ةغللا نم ىفكو . عرشلا دورو لجأ نم مهقراف امغإو

 .رورغم هيحاصو هنع

 لامعألاو تادابعلا باحصأ نيرورغملا نم ىناثلا فنصلا
 :ةريثك قرف مهنم نورورغملاو

 .ةالصلا ىف هرورغ نم مهنم
 .نآرقلا ةوالت ىف هرورغ نم مهنمو

 .جحلا ىف هرورغ نم مهنمو

 .داهجلا ىف هرورغ نم مهنمو

 .دهزلا ىف هرورغ نم مهنمو
 اوجرخي ىتح اهيف اوقمعت امبرو .لفاونلاب اولغتشاو ضئارفلا اولمهأ (ةقرف مهنمو)

 ءاملا ىضتري الو غلابيف ءءوضولا ىف ةسوسولا هيلع بلغت ىذلاك ءناودعلاو فرسلا ىلإ

 رمألا لآ اذإو ؛ةساجنلا ىف ةبيرق ةديعبلا تالامتحالا ردقيو ءعرشلا ىف هتراهطب موكحلا



 دا غضا ١ ١ هوب بسسس سس سس ىلازفلا مامإلالئاسةعوموجبم حج

 اذه بلقنا ولو .ضحملا مارحلا لكأ امبرو «ةديعب ةبيرقلا تالامتحالا ردق «مارحلا لكأ ىلإ

 هتفاف رمع ًاضوت دقف « مي ةباحصلا ريس ليلدب «ىلوأ ناكل ماعطلا ىلإ ءاملا نم طايتحالا

 اًقوخ لالحلا نم اًباوبأ عدي اذه عم ناكو «ةساجنلا روهظ لامتحا عم ةينارصن ةرج ىف ءامب

 . مارحلا ىف عوقولا نم
 ةين دقعي ناطيشلا هعدي الف «ةالصلا ةين ىف ةسوسولا مهيلع تبلغ (ىرخأ ةقرفو)

 متأ نإو ؛تقولا نع ةالصلا جرخأ امبرو «ةعامجلا هتوفت ىتح هيلع سوسوي لب «ةحيحص
 ةفص ريغي ىتح ريبكتلا ىف سوسوتي دقو .هتين ةحص ىف ددرت هبلق ىف نوكي مارحإلا ةريبكت
 ىف لفغي مث ةالصلا لوأ ىف كلذ لعفيو ؛ةحتافلل عامتسالا هتوفيو طايتحالا ةدشل ريبكتلا

 وه ةالصلا ىف بلقلا روضح نأ ملعي ملو «كلذب رتغيو هبلق رضحي الو ءاهعيمج
 تنأو ماوعلا نع هب زيمتت طايتحالا كلذ :هل لاقو كلذ هل نيزو سيلبإ هرغ امنإو «بجاولا

 اهجراخم نم ةحتافلا فورح جارخإ ىف ةسوسولا مهيلع تبلغ (ىرخأ ةقرفو)

 همهي ال ؛ءاظلاو داضلا نيب قرفلاو تاديدشتلا ىف طاتحي لازي الف ءراكذألا رئاس كلذكو

 قلخلا فلكي مل هنأ ملعي ملو ؛اهيناعم ىف الو باتكلا ةحتاف رارسأ ىف ركفتي الو .كلذ ريمغ

 رورغ اذهو ؛مالكلا ىف مهتداع هب ترج امب الإ فورحلا جراخم قيقحت نم نآرقلا ةوالت ىف

 ذخاف ءاههجو ىلع اهيدؤي نأ رمأو ناطلسلا سلجم ىلإ ةلاسرلا لمح نم مهلثمو .ميظع

 نع لفاغ كلذ عم وهو .ىرخأ دعب ةرم اهديعيو فورحلا جراخم ىف قنأتيو ةلاسرلا ىدؤي
 راد ىلإ دريو «ةسايسلا هيلع ماقت هنأ كش ال اذهف ؛سلجملا ةمرح ةاعارمو ةلاسرلا دوصقم

 .لقعلا دقفب هيلع مكحيو ؛نيناجملا
 ةليللاو مويلا ىف نومتخي امبر ءارده هب اوردهيف «نآرقلا ةوالتب اورتغا (ىرخأ ةقرف)

 ىف ركفتت الو ءايندلا ىف ركفتلاو ىنامألا ةيدوأ ىف ددرتت مهبولقو هب ىرجت مهتنسلأو ؛«ةمتخ

 عضاومب ربتعيو «هيهاونو هرماوأ دنع فقيو ءهظعاومب ظعتبو .هرجاوزب رجزنيل نآرقلا ىناعم
 مويلا ىف هللا باتك أرق نمف .مظنلا ثيح نمال ىنعملا ثيح نم هب ذذلتيو «هنم رابتعالا

 وهف «بيط توص هل ناك امبرو .ةبوقعلا قحتسي ؛هيهاونو هرماوأ كرت مث ةرم ةئام هليللاو

 ؛همالك عامسو هتاحيس هللا ةاجانم ةذل كلذ نأ نظيو «هذاذلتساب رتغيو هب ذذلتيو أري

 الو ءهبيطو هتوص ىلإ رظن ام هللا هالك ةذل كردأ ولف ءهتوص ىفف هتذل ذإ !هدعبأ ام تاهيهو

 .ميظع رورغ ىف وهف ؛ىنعملا ثيح نم ىه امنإ هللا مالك ةذلو «هب هرطاخ قلعت

 ىف مهو «ةفيرشلا مايألا اوماصو رهدلا اوماص امبرو ؛موصلاب اورتغا (ىرخأ ةقرفو)
 دنع مارحلا نع مهنوطب الو ؛ءايرلا نع مهرطاوخ الو «ةبيغلا نع مهتنسلأ نوظفحي ال كلذ

 اونظو «بودنملا اوعبتاو «بجاولا اوكرت ءالؤهف .لوضفلا عاونأب نايذهلا نم الو راطفإلا

 .رورغلا دشأ نورورغم مهف ؛ميلس بلقب هللا ىتأ نم ملسي امنإ !تاهيهو «نوملسي مهنأ



 تع ىلازقلامامإلا لئاسر ةعويجب تحلطصطسشسش سس محمل علا حجو

 ءاضرتساو نويدلا ءاضقو ملاظملا نع جورخ ريغ نم جحلاب اورتغ' (ىرخأ ةقرفو)

 نع اوزجع اميرو «قيرطلا ىق ةبوتكملا ةالصلا اوعيض اميرو .لالخلا دازلا يلطو نيدلاولا

 قيرطلا ىف نوزرتحي الو ءهنع ذخؤي ىتح ةملظلا سكمل نوضرعتيو .ثدبلاو بوثلا ةراهط
 بلطي وهو قيرطلا ىف ءاققرلا ىلع هقفنأق مارحلا مهضعي عمج اعرو . ماصخلاو كثفرلا نم

 ىلإ غلب مث .اًيناث ءايرلل هقافنإ ىفو ءالوأ مارحلا بسك ىق هللا ىصعيغ ءةعمسللو ءايرلا هب
 ىلع هنأ نظي كلذ عم وبخو «تاممصلا ميمذو قالخألا لئاقري ثولم بلقب اهربضخحيو ةبعكلا

 - رروربعع ومحو ءهيرن نم ريخ

 ركنيو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاي رمآلاو ةيشخلا قيرط ىق تقحا (ىرخأ ةقرقو)
 ةسايرلا بلطو فنع ريخلاب مهرمأ اذإوع ءةسقت ىستيو ريخلاب م مهرمأيوو سلتلا ىلع مهدع-أ

 ؟ىلع ركتت فيكف بستحملا انأ :لاقو بضغ دحأ هيلع هركنأو يكتم رشاب اذإو «ةزعلاو

 ءايرلا هل ضرع امبرو .لوقلا ىف هيلع ظلغأ هتع رمخأت نمو .دجسللا ىغ سانلا عمجي دقو

 هنأ نظيو نّدؤي نم مهتمو ءهيلع أرجت هريغ دجسملاب ماق ول هنأ هتعالعو ءةسليرلاو ةعمسلاو
 ىقح ذحخآ مل :لاقو. ةمايقلا هيلع تماق هتييغ تقو ىغ تلو ربع ءاج ولو هلل نذؤي
 اذك دجسم مامإ هنإ لاقي نأ هضرغو ءريخ هنأ نظي دجسم مامإ دنيقتي تب نم مهننمو . تمحوزو

 .كلذ هيلع لقث ملعأو هنم حرروأ ناك نإوب هريغ مده ول هنأ هتمالنعو ؟اذكو

 اورهطي مل مهبولق اوبقاري ملوب ءامهب اورتغاو ةتيدللوب ةكمب اورواج (ىرخخأ. ةقرفو)

 كلذي توئدحتي مهارتو .مهلزاتمو مهدالبب ةقلعتم مهبولق تناك اعرو» «مهتطاوبو مهرهاوظ
 هيلقو هدلي ىف قوكي نأ هل موقألا نأل ء«روبررغم اذهو. .ةنس ااذكوب اذك ةكمب ترواج نولوقيو

 رواج نإإو هللا قح ظقح ةكع رواج نإف ؛راوجلا ىح ظقح يلف رواج نإو .ةكمب قلعتم
 نأ اوتظف هاوظلاب تورورغم ءالؤهو ..كلذ ىلع ردقي نموب ئىبنلا قح ظفح ةنيدملاب

 بعصأ اعوب .ريقف ىلع اهب قدصتي ةمقلب هسفن حمست مل امبروب !تاهيهو «مهيجنت ناطيحلا
 .هبلقو هحراوج ظفحب هترواجم نسحأ امو !قلاتطل ةرواجم فيكش ءقاخلا قح ىف ةرواجملا

 نكسملا نمو «نودلاي سابللاو ماعطلا نم تعنقو ءللللا' ىف تدنسز: (ىرخأا ةقرفو)

 .هاحللاو ةسليرلا ىف ننويغار كلذ عم مهو «داهزلا ةبترب اوكردأ مهنأ اونظو .ءدجاملاب

 نوهأ اوكرت دقف ءدهزلا درجمب وأ .ظعولاب وأ ءملعلاب امإ :ءايشأ دحان, لصحت امنإ ةسايرلاو

 ذدعأو هانللا مهدحأ كرت" ولو. «لاملا نع مظعأ هاجلا نأل: ء؟تاكلهملا مظعأ ىلإ اوردابو نيرمألا

 ..برقأ مالسلا ىلإ ناك لاما

 اعروب ءايئدلا ىتعم اوملعي مل مهوب ايندلا ىق داهزللا نع مهنأ اون «نويرورغم ءالؤهو

 نع وهو ةلزعلاو ةولخلا رثؤي نم مهنمو .هملعب بجعي نم مهنمو ..ءارققلا ىلع ءاينغألا مدني
 ىف بغار. وعو ءدلعزت لطب لاقي نأ ةفيخ هذخأي الق لاملا هل ىطعي. نم مهنمو. .لاخ اهطورش

 ىت ىلصيي ىتح حراوجلا لامعأ ىف هسفن ىلع ددش نم: مهنمو ..مهمذ نم فئاخت «سانلاو لاما



 بلقلا ةاعارم هل رطخت ال كلذ عيمج ىف وهو ءنآرقلا متخيو ةعكر فلأ ًالثم ةليللاو مويل

 اهب حجرت ةرهاظلا تادابعلا نأ نظي امبرو .تاكلهملا رئاسو بجعلاو ربكلاو ءايرلا نم هدقفتو
 لاثمأ نم لضفأ «سايكألا قلخ نم دحاو قلخو ءىوقت ىذ نم ةرذ !تاهيهو .ءتانسحلا ةفك

 هللا ءايلوأ نم وأ ءضرألا داترأ نم كنإ :هل لوقي نم لوقي رتغي دق مث .حراوجلاب ًالمع لابجلا

 رفكل اًنالث وأ نيترم اًدحاو اًموي متوش ولو ءهسفن ا كلذي حرفيف ؛هبابحأو
 .اًدبأ كل هللا رفغي ال :هبس نمل لاق امبرو ءهب كلذ لعف نم دهاجر

 مهدحأ ىرتف ؛ضئارفلاب اهدادتعا مظعي ملو لفاونلا ىلع تصرح (ىرخأ ةقرفو)

 اريخالو ةذل ضرفلا ةالصل دجي الود «لفاونلا هذه لاثمأو ليللا ةالصو ىحسفلا ة داعب خرغ

 برقت اما : هلع هلوق .ىسنيو ءتقولا لوأ ىف اهب ةردابملا ىلع هصرح ةدشل ءىلاعت هللا نم
 : «ةيرلع ذل ةضرتلا ام ءانآ نم لصلأب نورت

 :ناضرف ناسنإلا ىلع نيعتي دق نس ةرورشلا ةلمج م تاربللا ني ضرتلا كرتو

 نإف ءهتقو عستي رخآلاو هتقو قيضب امهدحأ :نالفن وأ ءتوفي ال رخآلاو توفي امهدحأ

 امنإو ءةرهاظ ةيصعملا نإف ىصحت نأ نم رثكأ كلذ رئاظنو ًارورغم ناك بيترتلا ظفحي مل

 ميدقتو «لفاونلا ىلع اهلك ضئارفلا ميدقتك ضعب ىلع تاعاطلا ضعب ميدقت ضماغلا

 مهألا ميدقتو «هريغ اهب ماق ام ىلع اهب مئاق ال ىتلا تايافكلا ضورف ىلع نايعألا ضورن

 «دلاولا ىلع ةدلاولا قح ميدقت لثم توفي ام ميدقتو «هنود ام ىلع نايعألا ضورف نم

 نيدلا ميدقتو .ديعلا ىلع اهتقو رضح اذإ ةعمجلا ميدقتو ءجحلا ىلع نيوبألا ةقفن ميدقتو

 قيقد بيترتلا ىف رورغلا نكلو ءهبنتيو كلذ ذفني نأ دبعلا مظعأ امو .هريغ ضورف ىلع

 .ملعلا ىف نوخسارلا ءاملعلا الإ هيلع ردقيال ىفخ

 لاومألا بابرأ نيرورفملا نمثلاثلا فنصلا
 ْ :ةريثك قرف مهو
 جيراهصلاو رطانقلاو تاطابرلاو سرادملاو دجاسملا ءانب ىلع نوصرحي (مهنم ةقرف)

 توملا دعب ىقبيو مهركذ دلختيل هيلع رجآلاب مهءامسأ نوبتكيو «سانلل رهظي امو ءاملل

 :نيهجو نم هيف اورتغا دقو ؛كلذب ةرفغملا اوقحتسا مهنأ نونظي مهو ءمهرثأ

 دق ءالؤهف ؛ةروظحملا تاهانإاو اشرلاو تاهبشلاو ملظلا نم اهوبستكا مهنأ :امهدحأ

 درو ةبوتلا مهيلع بجاولاف اهبسك ىف هللا اوصع اذإف ءاهبسك ىف هللا طخسل اوضرعت
 مل نإف .اوضرقناو دحأ مهنم قبي مل نإ مهتثرو ىلإو ءءايحأ اوناك نإ اهلهأ ىلإ لاومألا

 ىلع ةقرفتلا مهألا نوكي امبرو «حلاصملا مهأ ىف اهوفرصي نأ مهيلع بجاولاف ةثرو مهل قدي
 ءايرلا ءالؤه ىلع بلغ امنإو ؟هكرتيو توميو هنع ىنغتسي ناينب ىف ةدئاف ىأف ؛نيكاسلا

 .ركذلا ةذلو ةرهشلاو



 تب ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعوومجم لسطح بسس سسللل غ7

 .ةينبألا رلعو قافنإلا ىف ريخلا دصقو صالخإلا مهسفنأب نونظي مهنأ :ىناثلا هجولاو

 حدملا بح نأل «كلذب هسفن حمست مل نيكسم ىلع رانيد ىفني نأ مهنم دحاو فلك ولو

 :هلطاب ىف نيكديست ةالغلاو
 .دجاسملا ىلع اوقفنأو «مارحلا اوبنتجاو «لالحلا لاملا اوبستكا امبر (ىرخأ ةقرفؤ)

 :نيهجو نم نورورغم اضيأ مهو
 ءارقف هدلب وأ هراوج ىف نوكي مر هنإف ؛ءانثلاو ةعمسلا بلطو ءايرلا :امهدحأ

 هريغ نع ئزجيف هدحو عماجلا اهنم ضرفغلاو ةريثك دجاسملا نإف «مهأ مهيلإ لاملا فرصو
 امنإو .نوجاتحم ءارقفلاو نيكاسملاو ؛برد لك ىفو ةكس لك ىف دجسم ءانب ضرغلا سيلنو

 دنع نم هيلع ءانثلا ىف عمسي الو «سانلا نيب كلذ روهظل دجاسملا ءانب ىف لاملا مفد مهيلع

 «بضغ هيلع هتين امنإو «كلذب ملعأ هتينو) هللا ريغل لمعي وهو هلل لمعي هنأ نظيف «قلخا
 .(لجو زع هللا تدصق امنإ لافو

 بولق ةلغاشلا اهنع ىهنملا شوقنلاب اهنييزتو دجاسملا ةفرخز ىف فرصي هنأ :ىناثلاو
 وهو بلقلا روضح نع ةالصلا ىف عوضخلا نع مهلغشتف اهيلإ نورظني مهنأل «نيلصملا
 «هانب ىذلا ناريم ىف وهف ياام نمط فر مهتالص ىف أرط ام لكف ؛ةالصلا نم دوصقملا

 هدجسسم ىتبي نأ ُهّلْيَع هللا نوسر دارأ ال : هلت نيسحلا لاق .هجوب دجسملا نييزت لحيال دإ

 ءالؤهف ءهشقنت الو ءهفرخزت الف ءاملا ىف ًالوط عرذأ ةعبس هنبا :لاقو ليربج هاتأ ةنيدملاب

 .كلذ ىف نورورغم مهف هيلع اولكتاو اًقورعم ركنملا اوأر

 هب نوبلطيو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع تاقدصلا ىف لاومألا نوقفني (ىرخأ ةقرفو)

 ىف قدصتلا نوهركيف «فورعملا ءاشفإو ركشلا هتداع نم ءارقفلا نمو «ةعماجلا لفاحما
 اوكرت امبرو ءفورعملل اًنارفكو ل وا ال ريقفلا ءافخإ نوريو ءرسلا

 ىوهي ؛ببس الب جاحلا رثكي نامزلا رخآ ىف : هبي سابع نبا لاق كلذلو ؛؟نيعئاج مهناريج-

 نيب هريعب مهدحأب ىوهي نيبولسم نيمرجم نوعجريو «قزرلا ىف مهل طسبيو ءرفسلا مهل
 .هدقفتي الو هيساوي الف هبنج ىلإ روثأم هراجو .لامرلاو رافقت

 «لخبلا مكحب اهنوكسميو لاومألاب نوظفتحي ؛لاومألا بابرأ نم (ىرخأ ةقرفو)

 متخو ليللا مايقو راهنلا مايصك ةقفن ىلإ اهيف نوجاتحي اال ىتلا ةيندبلا ةدابعلاب نولغتشيو
 ىلإ نوجاتحم مهف «مهنطاوب ىلع ىلوتسا دق كلهملا لخبلا نأل ءنورورغم مهو .نآرقلا

 تلخد نم لثمك مهلثمو .اهنع نرلغتشم مهو لئاضف بلطب اولغتشاف ءلاملا جارخإب هعمل

 نمو ؛ءارفصلا هب نكسيل نيبجنكسلا بلطب لغتشاف «كالهلا ىلع فرشأ دقو ةيح هبوث ىف
 ؛ةالصلاو موصلا ريثك اًنالف نإ :ىفاحلا رشبل ليقو ؟كلذ ىلإ جاتحي فيك ةيحلا هتغدل

 قافنإلاو عئاجلل ماعطلا ماعطإ اذه لاح امنإ ءهريغ لاح ىف لخدو هلاح كرت نيكسملا :لاقت

 .ءارقفلا هعنمو ايندلا هعمج عم هتالص نمو هسفن عيوجت نم هل لضفأ وهف .نيكاسملا ىلمت



 7/٠ حسب بسسس ىلازفلامامإلا لئاسةعومجم بح

 مث ءطقف ةاكزلا ءادأب الإ مهسوفن حمست الف «ءلخبلا اهيلع بلغ (ىرخأ ةقرفو)

 مهمدخي نم ءارقفلا نم نوبلطيو .هنع نوبغري نيذلا ئدرلا ثيبخلا لاملا نم اهنوجرخي مهنإ
 مهل نمو ؛ةمدخلا ىف هل راجئتسالل لبقتسملا ىف هيلإ نوجاتحي نم وأ ءمهجئاوح ىف ددرتيو

 هتيشخب رهظتسي نمت رابكلا نم دحاو هنيعي صخش ىلإ اهنوملسيو «ضرغ ةلمحجلا ىلع هيف

 هيحاصو «لمعلل طبحمو ةينلل دسفم كلذ لكو ءهتجاحب موقيف ةلزنم“هدنع كلذب لاني
 هلاثمأو اذهف .هريغ نم اًضرغ هللا ةدابعب بلطي ذإ ءرجاف وهو هلل عيطم هنأ نظيو رورغم

 .لاومألاب نورورغم

 سلاجم روضحب اورتغا ؛ءارقفلاو لاومألا بابرأو قلخلا ماوع نم (ىرخأ ةقرفو)

 ىلع اًرجأ مهل نأ نونظيو «ةداع كلذ اوذختاف ؛مهيفكيو مهينغي كلذ نأ اودقتعاو ركذلا

 ركذلا سلاجم لضف نأل «نورورغم مهف ؛ ظاعتالا نودو لمعلا نود ظعولا عامس درجم

 ةدومحم ةبغرلاو .اهيف ريخ الف ةبغرلا جيهت مل نإف ءريخلا ىف ةبغرم اهنوكل لصحي امنإ

 نم هعمسي امب رتغي امبرو .اهيف ريخ الف لمعلا ىلع ثعبت مل نإف «لمعلا ىلع ثعبت اهنأل
 نيب رفصي لازي الف اًقوخم مالك عمسي امبرو «ىكبيف ءاسنلا ةقرك ةقر هلخادت امبرو ءظعولا

 نظيو ؛«هللاب الإ ةوق الو لوحالو هللا ىبسحو «هللاب ذوعنو «ملس مالس اي :لوقيو هيدي

 ءابطألا سلاجم رضحي ىذلا ضيرملا لثمك هلثم امنإو .رورغم وهو هلك ريخلاب ىتأ دق هنأ

 ؛كلذب ةحارلا دجي هنأ نظيو اهب لغتشي الو اهلعفيالو ةيودألا نم هنوفصي ام عمسيو

 ةفص كنم ريغي ال ظعو لكف «ةذيذللا ههيضطألا تصر نم صرح ىلا عئاجلا كلذكو
 ايوق ًالابقإ لبقتو ايندلا نع ضرعتو لجو زع هللا ىلإ لبقت ىتح ,كلاعفأ هب ريغتت رييغت

 .ًرورغم تنك كل ةليسو هتيأر اذإف ؛ هكا اج د تارا داك ةقطاولا فاللي لهل كل نإ

 ةفوصتملا نيرورغملا نم عبارلا فنصلا
 . هللا همصع نم الإ نامزلا اذه لهأ نم ةفوصتملا امو !ءالؤه ىلع رورغلا بلغأ امو

 «مهتئيهو «مهيز ىف ةيفوصلا نم نيقداصلا امهباشف «ةئيهلاو قطنملاو ىزلاب اورتغا
 ءعامسلا ىف ةرهاظلا مهلاوحأو «مهتاحالطصاو ء.مهمسارمو «مهبادآو ءمهظافلأو

 ىف هلاخدإو «سأرلا قارطإ عم ةداجسلا ىلع سولجلاو «ةالصلاو .«ةراهطلاو «صقرلو

 ىلإ «حايصلا ىفو «ثيدحلا ىف توصلا ضفخ ىفو «ءادعصلا سيفنت عم ركفتملاك بيا
 .ةدهاجملاب طق مهسفنأ اوبعتي ملف «مهيجني كلذ نأ اونظ كلذ اوملعت املف .كلذ ريغ

 نم كلذ لكو ؛ةيفخلاو ةيلجلا ماثآلا نم رهاظلاو نطابلا ريهطتو «بلقلل ةبقارملاو «ةضايرلاو
 ىف نوسفانتيو «نيطالسلا لاومأو تاهبشلاو مارحلا ىلع نوبلاكتي مهنإ مث .فوصتلا لزانم

 ضعب ضارعأ مهضعب قزميو ءريمطقلاو ريقنلا ىلع نودساحتيو «ةبحلاو سلفلاو فيغرلا
 هع زل رم د شا نفت هقل ا رف



 تحج ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم بحبس سس ع سسلص عا/١ حس

 نيلتاقملاو لاطبألاو ناعجشلا نأ تعمس زوجع لثمك مهلثمف ءرهاظ مهرورغ ءالؤهف

 نازيم ىلع تضرعف «ثكلملا ىلإ تلصوو ؛مهيزب تنيزتف ء«ناويدلا ىف مهؤامسأ تتتبث

 لوح اهوحرطا ؟كلملاب كئازهتسا ىف ىحتست امأ :اهل ليقف ءءوس زوجع تدجوف ضرعلا

 .اهلتق ىتح اهضكرف ليفلا لوح تحرطف !ليفلا
 ةلاذب ىف ءادتقالا اهيلع بعص ذإ ءرورغلا ىف ءالؤه ىلع تداز (ىربخأ ةقرفو)

 دجت ملو ,ءفوصتلاب رهاظتت نأ تدارأو «نكسملاو حكنملاو معطملا ىف نودلاب اضرلاو بايثلا

 ةعيفرلا طوفلاو ةسيفنلا تاعقرملا تبلطو مسيربإلاو زخلا تكرتف ءمهيزب ىبزتلا نم اذب
 ةرهاظ ةيصعم نوينتجي الو .مسيربإلاو زخلا ةميق نم رثكأ اهتميقو «تاغوصملا تاداجسلاو

 نونظي كلذ عم مهو «نيطالسلا لاومأ لكأو شيعلا دغر مهضرغ امنإو !ةنطابلاب فيكف

 نوقرسي ءالؤه مهنأل ءصوصللا ررض نم دشأ نيملسملا ىلع ءالؤه ررضو .ريخلا مهسننأب

 مهحئاضف ىلع علطا نإف ءمهكاله ببس نونوكيف مهريغ مهب ىدتقيف «ىزلاب بولقلا
 .قالطإلا ىلع ةيفوصلا مذب نوخ رصيف «كلذك فوصتلا لهأ نأ نونلظيف

 لصولاو «تاماقملا ةزواجمو «قحلا ةدهاشمو «ةفشاكملا ملع تعدا (ىرخأ ةقرفو)

 ظفللاب الإ هيلإ لوصولاو كلذ فرعي الو ؛برقلا ىلإ لوصولاو ءدوهشلا نيع ىف ةمزالملاو
 ملع ىلعأ نم كلذ نأ نظي وهو اهددري وهف «تاملك ةماطلا ظافلألا نم فقلتف ءمسالاو

 ءاردزالا نيعب ءاملعلا فانصأو نيثدحملاو نيئرقملاو ءاهقفلا ىلإ رظني وهف .نيرخآلاو نيلوألا
 «ةدودعم اًمايأ مهمزاليو هتكايح كئاحلاو هتحالف كرتيل حالفلا نإ ىتح ءماوعلا نع ًالمضف
 ءرارسأ نع ربخيو «ىحولا نع ملكتي هنأك اهددري هارتف ةفئازلا تاملكلا كلت فقلتيف

 ىف لوقيو ؛نوبعتم ءارجأ :دابعلا ىف لوقيف «ءاملعلاو دابعلا عيمج كلذب رقحتسيو

 «نيبرقلا نم هنأو قحلا ىلإ لصاولا هنأ هسفنل ىعديو «؛نوبوجحم ثيدحلاب مهنإ :ءاملعلا

 طق مكحي مل ؛نيلهاجلا ءاقمحلا نم بولقلا بابرأ دنعو «نيقفانملا راجفلا نم هللا دنع وهو

 فقلتو ىوهلا عابتا ىوس اًبلق بقاري ملو ءاّملع بتري ملو ءاّقلخ بذهي ملو ءاملع
 .هل نسحأ ناك هعفني امب لغتشا ولو «نايذهلا

 دقفتي تلغتشاو ؛لالحلا تبلطو لامعألا تنسحأف ؛ءالؤه تزواج (ىرخأ ةقرف)

 فوقو ريغ نم «بحلاو اضرلاو لكوتلاو دهزلا نم تاماقملا ىعدي مهدحأ راصو «بلقلا

 هللا بحيو دجولا ىعدي نم مهنمف .اهتافآو اهتامالعو اهطورشو تاماقملا هذه ةقيقح ىلع
 بح ىعديف ء«رفك وأ ةعدب ىه ةدساف تالايخ هللاب ليخي دق هلعلو ءهّللاب هلاو هنأ معزيو

 راثيإو «هللا ههركي ام هقرافي ام طق ولخي ال هنإ مث .طق روصتي ال كلذو «هتفرعم لبق هللا

 ال هسفنب الخ ولو ؛قلخلا نم ءايح رومألا ضعب كرت نعو هللا رماوأ ىلع هسفن ىره

 ةعانقلا ىلإ ليمي مهضعبو .بحلا ضقاني كلذ لك نأ ىردي سيلو هللا نم ءايح اهكرت

 مل ةعدب كلذ نأ ىردي سيلو «لكوتلا ححصيل داز ريغ نم ىداوبلا ضوخيف ءلكوتل.و



 لكوتلا نم اومهف ام هئم لكروتلاب ملعأ اوناك دقو ةمأألا هذه فلسو ةباحصلا نع لقنت

 ءدازلا ىلع ال هللا ىلع نولكوتم مهو دازلا نوذخأي اوناك لب «دازلا كرتو حورلاب ةرطاخملا

 .ءايحإلا باتك نم تايجنلل“ عبر ىف اهيف تافآلا

 «صلاخ-١ لالحلا هنم تبلط ىتح «توقلا رمأ اهسفنأ ىلع تقيض (ىرخأ ةقرفو)

 .ةدحاولا ةلصخلا هذه ريغ نم حراوجلاو بلقلا دقفت تلمهأو

 نأ ردي ملو «كلذ ىف قمعتيو هبسكمو هسبلمو همعطم ىف لالحلا لمعتسا نم مهنمو

 وهف ضعبلا لمهأو ضعبلا عبتا نمف «تاعاطلا ىف لامكلاب الإ دابعلا نم ضري مل هللا

 .رررغم

 «ةيفوصلا ةمدخل اودصقف ؛ةحامسلاو عضاوتلاو قلخلا نسح تعدا (ىرخأ ةقرفو)

 امنإو ؛؟لاملل اعمَحَو ايندلأ ماطخل ةكبش كلذ اوذختاو «مهتمدخ اوفلكتو اًمرق اوعم جف

 قافترالا مهضرغ نأ نوبلطيو ء عضاوتلاو ةمدخلا نورهظي مهو «ريبكتلاو ريثكتلا مهضرغ

 اوقفنيل تاهبشلاو مارخلا نوعمجي مهو .ةمدخلا مهضرغ نأ نورهظيو , عابتتسالا مهض رغو

 كلذو .ةعمسلاو ءايرلا وه امنإ عيمجلل ثعابلاو .قافنإلاو ربلا هضرغ نأ معزيو .ةيفرصلا

 هدصق نأ معزيو تاساجنلا نم اهريغو ةرذعلاب هنيطيو ادجسم رمعي نمك ؛جحلا قيرط ىف
 .ةرامعلا

 ءاهيويع نم سفنلا ريهطتو قالخألا بيذهتو ةدهاجملاب تلغتشا (ىرخأ ةقرفو)

 ؛مهل ةفرحو املع اهعدخ ةفرعمو سفنلا بويع نع ثحبلا اوذختاف ءاهيف نوقمعتي اوراصف

 هيف نوفعتسيو «بيع ابيع هنوك نع ةلفغلاو «بيع سفنلا ىف اذه :نولوقيف ءاهتافآ

 اوقلعتي ملو مهسفنأ عم اوعقو مهنأل ,مهتاقوأ كلذ ىف اوعيضف «ةلسلسم تاعلكب

 .رورغم وهف ؛جحلا نع
 باوبأ مهل تحتفناو قيرطلا كولس اوءدتاو ةبترملا هذه تزواج (ىرخأ ةقرفو)

 .اهبئارغ مهتبجعأ اهب اوحرفو اهنم اوبجعت .ةحئار ةفرعملا ئدابم نم اومش املف ةنارعملا

 ىلع هدادسناو مهيلع اهباب حاتفنا ةيفيك ىفو ءاهيف ركفتلاو اهيلإ تافتلالاب مهبولق تفلعتف



 ىلع ىأرف كلم ىلع مدق نمك كلذ لاثمو .دصقملا ىلإ لوصولا مرحو هاطخ ترصق ديقتو
 فقوف ءاهلثم ىأر الو كلذ لبق اهآر دق نكي ملو ءراونأو راهزأ اهيف ةضور هناديم باب

 . اًبئاحخ فرصناف .كلملا ءاقل هيف نوكي ىذلا تقولا هتاف ىتح اهيلإ رظني

 ىف راونألا نم اهيلع ضيفي ام ىلإ تفتلت ملو ءالؤه تزواج (ىرخأ ةقرفو)
 لب ءاهيلع اوجرع الو اهيلإ اوتفتلي ملو «ةليزجلا اياطعلا نم مهل رسيت ام لإ الو «قيرطلا
 «كلذ اودعتي ملو اوفقوف ءاولصو مهنأ اونظ لوصولا اوبراق املف ءريسلا ىف نيداج اوذخأ

 ىلإ كلاسلا لصي الو «ةملظو رون نم اًباجح نيعبس ىلاعتو هناحيس هلل نإف ؛اوطلغف
 نع ارابخإ يىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو ؛لصو دق هنأ نظيو الإ بجحلا كلت نم باجح

 بحأ ال لاق لفَأ اًملف يبر اذه لاق ابكوك ئأر ليلا هيلع نج اًمَلَق» :مالسلا هيلع ميهاربإ
 ./ : ماعنالا]  نيلفآلا

 مصير د" فلا

 نيرادلا ىقامفشكو نيملاعلارس

 باكلاةبطخ
 ىف ميركلاو .هتتطلس ىف ميكحلاو ءهتيلزأ ىف ميدقلاو «هتيبوبر ىف لوألا هلل دمحلا

 .هتردقب عونصم ءىش لك عناص ءهتكلمت ىف هل ريظنالو «هتعنصو هتاذ ىف هل هيبش ال «هتزع

 عفد ىلع هب نيعتسأو «هتمعن ىلع هدلمحأ .هتفص نم جراخب سيل ىلزألا همالكب ملكتملا

 «هتمحرب ءاشي نم صتخي ىذلا «هتيبوبر ىف دحاولا هل كيرش ال ا ىبر هللا وه ءهتمقن
 .هترتعو هلآ ىلعو ُهْللَع ع دمحمب ءايبنألا متخ

 لعن امأ
 ىنلأسو ؛ةرهاظلاو ةئطابلا دصاقملا لين ىلع ةرصاق مهممه نامزلا لهأ تيأر امف

 كلامملا صانتقاو ميسم او لل لكلا مودعم اباتك مهل عضأ نأ ضرألا كولم نم ةعامج

 نيملاعلا رس» باتكب هتيمسو .اباتك مهل تعضوف هللا ترتيبا «كلذ ىلع مهنيعي امو

 ءاباوص بتارم هيف تركذو ءاًبازحأو تالاقمو ءاّباوبأ نكي ونو «نيرادلا ىف ام فشكو

 ءاهيتاعمل اًعماج اساسأ اهليصحتل اًعضاوو ءاهيلع اًناحو ةكلمملا بلط ىلع ًالاد هتلعجو

 بيبطتب كلاملا كرش كيرشو ءدهازلا ملاعلل حلصي وهف ءاهريبدتو اهبيترت ةيفيك تركذو
 نم ارس ةيماظنلا ةسردملاب يسار فوب دمستان قرات . ظعاوملاب هيلإ مهبذجو دنجلا بولق

 نب دمحم هل لاقي برغملا ضرأ نم لجر رفسلا نم ىعوجر دعب ةيناثلا ةبونلا ىف سانلا
 هتحن هنأل ءهلذب زوجي ال زيزع باتك وهو .كلملا هنم تمسوتو «ةيملس لهأ نم ترموت

 ةلاد ةريثك تاراشإو ةزيزع مولع هتحتو ءاهنع ةرفان ملاعلا عابط ذإ .فشك ىلإ رقتفت !رارسأ

 لك ىلع لاد هنإف هب لمعلل كقفوي هللاف .ءامكحلا لوحف الإ اهفرعي ال رارسأ ضماوغ ىلع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ديرت ام



 ةلاقم نوثالث ىهو باويألا ةمجرت
 لصف

 «حلاطلاو حلاصلا نيب ةشقانملاو كابتشالا عقو هيلع «ميقعو ميظع كلملا نأ خلعا

 لصأ نم دب الف .عزعزم ضرغو ضرع لكو دسحلا بعشتي هنمف «حبارلاو رساخلاو
 ةمهلا ولع وه هليصحت ىف ررغلا مأو .لامآلا غولبل لاومأ عمجو ءربصو ليصحتو «ةبنرمو
 اهب تممهف ًالهأ ةفالخلل نكأ مل ىنإف !اهولانتل رومألا ىلاعمب اومه : شم ةيواعم لاق امك

 ةجرد دحأ غلب امف !مهراثآو مهرابخأ ىف رظناف .نيلوألا صصق كب ترس دقو .اهتلنف

 . هْبَع دمحم انيبن تيب لثم قحتسم ثراو دي نم كلملا عزن مكو «ليلق ريغ مأو بأب كلملا

 مساو جاسن هوبأو «لبج نب بعص وهو :نينرقلا ىذ ةصق نم اذن كيلع ولتتسو

 نيطنطسق ةنيدم ىف عئانصلا تيبب همأ تعمس ءريمح ىنب ىف اميتي ناك :ةناليه همأ

 رتخا ىنباي :همأ تلاقف عئانصلا قوف كلملا ةروص دهاشف ؛تيبلا كلذ ىلإ اهنبا تلمحف

 :اهل لاقف نانوي اهيلإ رظنف ءهتنب ملف رارم هترهتناف كلملا جات ىلع هدي عضوف !ديرت ام اهنم
 نينرقلا ىذ دهع ذحخآ :لاقف ءمعن :تلاقف ؟ليبج نب بعص كنبا اذهو ةناليه تنأ

 اًقرش كلمتلا قيرطب كليذ بحست ىذلا كلملا تنأف .«كنامأ ىف ىتيرذو ىنأ ىلع هممزو

 0 ةتداشس دمارحتو هر ناك هيرب ةقاك لباب نهرا ىلإ هنا :ةلييخك» :ارغو
 ةيناثلا ىفو ءاهلكأف ًزبخ تراص ضرألا نأك ىأر هتأ نهلوأف :لايل ثالث ىف نهآر تدانم

 اهموجن دقف ءامسلا ىف ىقر هنأك ىأر ةشثلاثلا ىفو ءاهنيط لكأو راحبلا برش دق هنأك ىأر

 مالسلا هيلع رضخلاب عمتجا امف ءرمقلا ةيصان بحسو سمشلا بكرو «ضرألا ىلإ نهامرو

 «تربتعا نإ هلثم نم مكو اًميكحو ا بحطتمو ءمظعألا كلملا لينب هرشبف هيلع ءرسف
 اًعلطم اتاك اًيدن كدنع ريصو ءاهؤايميك كل متيل ءاهتنالا لصحو ةمهلا ولع رسب بكراف

 ءاملع مه نيذلا بيلقتلا ةعانص بابرأ لصح مث  نيملاعلا رس بتك اهب ىنعأ  اهبتك ىلع
 دضعلا فيعض لاجحلا ليلق تنك نإف «ضيبألاو رمحألا غبص ىلع نيرداق ءاميكلا بلقت

 بذجاو «دهزتلا ىيرط ىلع ةيواز كسفنل ذختاو ؛ملعلاو لضفلا ريثك نكف لاملا ليلقو

 كلساو هرابكلا وهتساو ؛كيلإ اوبصنيل تاماركلا قيرط ذختاو «مهددع رّثكو ٌذيمالت كيلإ
 سانلا ام كذيمالتل فشكاف كتداعس ميسن به اذإف لتخاو .كسفنل اهنزو حالصلا نيرط

 ىوهتست كباحصأ رمأو ءركنم رمأ لك نم زوجي ال ام باكتراو روجفلاو قسفلا نم

 سانلا نم صاوخلا ذخف كتمذرش توقتسا اذإف «نيرخآ موق ةفئاطل مهنم ةفئاط لك بذجتو

 لق» مالسإلا ودب ىلإ رت ملأ «ةظلغلاب ةظلغلا ىلوأو ءلدجلاب نيدناعملاو .ةظعوملاو نيللاب



 ح ىسلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحطبسسشسلل سس ٠١ ع

 نيِذْلا متيقل اَذإَف 9 هفيس رق ةداعسلا ةمق ىلإ لصو املف ١[. :نورفاكلال 4 نوفاك اهيأ اي
 نإو 9» حلصلاو ةيزجلا ذخأ ةملاسملاو فعضلا دنعو .[؛ :دمحم] 4 باّقرلا ٍبرضف اورفك

 ةدارإلا ميخ بانطأ عافتراو «ةداعسلا حبر دنعو .[ ١ :لافنألا) 4 اهل حنجاف ملّسلل | وحنج

 بلاطلا اهيأ نكف .[0 0 نأ يبنل ناك ام:

 ىلوأ مرتحاو «لدعلا رهظأو 0 ردق ىلع سانلا بطاخو «رئاتولا هيه ىلع كلملل

 كماكحو كباجح عبشأو ١كسفن : نم ولو فصنأو ءريسكلا ربجاو ءدنجلا عبشأو «لضفلا

 ؛ةيعرلا ىف كملظ اشفو «هليطعتو قحلا نالطب ىلإ ةوشرلا ترس لعفت مل نإف كلامعو
 ىف ةيفاو نوكت ةمه هل مولظملا نأ ملعاو .اًرهاظو اًنطاب تبهذ امبرو .ءكنع بولقلا تلامو

 ءام بالجتسال كلفلا ىف ةرثؤم اهنإف «ةماقتسالا بابرأ ممه لثم ءكضارغأ سكع

 :لاقو دنهلا كلم ىلإ الوسر ذفن دقو نيكتلمس نبا ناطلسلا ةصق كيلع اولتأسو .مامغلا

 راصق نحنو .طئاسولاو لسرلل مكبيذكتو عناصلل مكدوحج عم مكرامعأ لوط ببس ام
 اهقوف ىتلا ةرجشلا هذه ىلإ رظنا :هلوسرل دنهلا كلم لاقف ؟انناميإو انقيدصت عم رامعألا

 هردص قاضف ؛ةماقإلا نسحو هيلع راردإلاب رمأ مث .عطقنت ىتح باوجلا كيطعأ ال «ةرمث
 ىشمو 0 را ا ءاهعلقي هتمه تقلعتو

 اذهف بهذا :هل لاق لوسرلاب كلملا رصب املف ءركفم كلملاو ةعقاو ةرجشلا اذإف ءمهعم

 ةعامج ممه فيكف «ةرمثم ةرجش علق ىف ترثأ ةدحاو ةمه هذه ناطلسلل لقو «كباوج

 ىف درو دقو «مامغلا قوف لومحم مولظملا ءاعد ذإ !نيملاظلا علق ىف رثؤت ال نيمولظملا نم
 عاب طسبو لدعلا نأ ملعاو .ملاظلا نم مقتتنأ مل نإ ملاظلا انأ :ةفلاسلا بتكلا ضعب

 بولق ةنينأمطو ضرألا ديهمتو نمألا رمثي عطقلاو بلصلاو لتقلا لثم ةبيهلاب ةنطلسلا

 بهتست الو :مولظم لك هببلإ ىوأي ءاهؤجلمو ضرألا ىف هبر لظ ناطلسلا ذإ ء«ةيعرلا

 ١[. له : ةرقبلا) 4 ةايح صاصقلا يف مكَلو  «لتقلل ىفنأ نقلا ذإ هناكم ىف ءىشلا عضو

 هدئاصقب لاعفألا عئاظف ىلع هرسجو هن ةرئايع 11 و بادعم صاعلا نب ورمع ناكو

 :اهيف لاق ىتلا ةينوعلاو ةيماللا

 هَلدفنالقلخلا ىف ئوانتل

 هسلنَكْنِياَبأ مل ىَِإ رواد

 هلحاو رهدلا ىفًةرموَلوايف

 اير نم ىدنع غيششلل ْمَكَو
 هس ار كو ل
 ىزاخلاو ىزاذ مخ لاهنت لدت

 ا قيرطو ءلاومألا“ لذب وهو اهييترتو ةكلمملا ءاعدتسا ىف رخآ قيرطو



 ىسلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حسح ١غ --

 ىلإ ضرعتي الو :مولظملا ةوعد ءالجإو دنجلا عم حشلا كرت ىلإ رقتفم هنكل ءدوقعم فيسلاب
 . ةفوقوملا صوّقشلا

 ةلفغلا عم ملظلا بعشتي دقف ءمهلاوحأ ةعلاطمل موي لك ىف داوسلاو ةيعرلل لعجتلو
 هتمس ذإ ىرسك تنب تيذك امف باتكلا ىزاخم ىف رظنتلو «لامعلاو باجحلا عم اميس ال

 ءريتاسدلا بايرأ ليح. هيلع متي ال ءراهنلاب باتكلا هبتك ام ىئشعلا تقو ىف رظنتلو ءاناويد

 عنماف لاح كنع بجحنت ال نأ تدرأ اذإف .هنع كلملا ةلفغل دص هقح نع مولظم نم مكف

 . ملعأ ىلاعت هللاو هارت امب اهيف عقوو ءصاصقلا ذخأب رمأو «مالكلا

 هتليلو همونو هتسايسو كلملا دوعق ىف بيترنلا باب
 كراد لهأ رمأت مث .ءسمشلا عولط ىلإ ىلاعت هللا ركذ ىف دعقت كحبص تيلص اذإ

 بوجحم كاقلي وأ عمستل بكرت مث ءبرشمو لكأم نم كجئاوح نم هديرت اب كلوح نرمو
 زرحتلاو حالسلاو ةعقعقلاب فوفحم تنأو دوعت مث «ثداوحلا ىلع علطت وأ امولظم ىبلت وأ

 سانلا كرتت :لسرلا عامسو ملاظملا فشكل كل ديع راد ىف دعقت مث .ءادعألا عمط نم

 نمع لأستو ةجاح بحاصو ٌروظنم كنع بجحي الثل حوتفم طسولاو الامشو اني نيفص
 كل نكيلو .ةديقع ىلإ ميلست وأ نامض وأ ةربخب الإ هفرعت ال نم مدختست الو ءهركنت

 نمف .ةقسف ال ريخ ءارزوو «ةروشملاو ىأرلا ىف براجتلاو لقعلاو ملعلا بابرأ نم ةعامج

 نيع كلملل نكيلو ءرهظلا ىف كسلجم نم ضهنت مث ؟هاوس ىلع فيكف هسفنل نيمأب ,سيل
 ريثك نكيلو .ناوخإلاو دنجلل ناوخلا دمو ماعطلا طسب هلزنم لخد اذإف ىرجي امل ناويدل ىف
 رمث علقلا نإف ءهيلإ ءاسأ ام نيمأ خيبطلا ىلع نكيلو .ةرسكتملا بولقلا ربجو دقفتلاو دهعتلا

 «ةمقللا سمغي .كلملا دنع هعضاو مث ءهلماخ مث «هخباط خيبطلا معط ذخأي مث ءةءاسإلا

 حدق فصنب ناساش تام دقو «تعطق ةحافت فصنب راذ نب رايرهش تام دقف ءهعيمج- ىف

 برقل هل هتبحم ىف رسلل ىوشم عارذب هلع ىبنلا مْس دقو ءهبطع عم هكيرش ملس بارش
 دبع مسو .هيقاف باطخلا نبا اهب لتق ىتلا ةنيّكسلا ةؤلؤل وبأ مس دقو .ىعسملا نم عرشملا
 .ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ ةمق هب برض اًفيس مجلم نب نمحرلا
 لصألا ناكو ءافين ىلع نب نسحلا اهجوز ىناسغلا بعك تنب ةجوخ تنب راصح تّمَّسو
 .لوسغم ريغ بنع ياو كالا

 رصحي سيل ام رهدلا ىف اذ لثم مكو
 «كشارف ليدتم ىتح كمانمو كسابلو كبارشو كماعط ىف مومسلا نم زرتحتو

 سسجتلاو لسرتلاب مهلاوحأ ضماوغ ةفرعم ىف ًالخادم اًدوسم ادرجم ملاعلا جراخ نئكيلو



 بيبطو رجاتو ىفوصو ريقف لثم ةفلتخم ةركذتم ةحراش سيساوجي دالبلا نم مولع فشكو

 ننس اذكه .ةيقرطلا نم ”رابخأ هل نوبلجتسي ريخ باحصأ هل نومأملا ناك دقو ءةبتكو

 .كولملا

 هتلاثلا ةلاقملا وهو لصف 4
 «تاروتسملا صصقلاو تامهملا ءاضقل هفصن ىلإ ليللا لوأ رهس كلملل بحتسيو

 «بوبحم ةلاطإ ريغ نم مامحلاو ءرهسلا بعت بهذي ليللا رهس ىلع نوع راهنلا مونو
 طوطخلاف «كردتسيو نحتميو مئالعلا ريوزت نم زرتحيلو .ةجزمألل ةقفاوملا ةبرشألاب دهعتلاو

 ىهو بف ركب ىبأ نب دمحم عيقوت نم تناك هقظ نافع نب نامثع ةيهاد لوأف «هبتشت

 نم لصحي دقف ءءاسنلاو ىرارسلا لضفي الو . صاصقلا اهب لوادتي سانلا ريس ىف ةروكذم

 .دسحلا ةرمث نم مظعأ اهترمث ةريغلا ىلع لومحم مكف ؛هب ةقاط ال ام ةريغلا حيجارم

 نم نمألا ىلإ نكري الو «ةسايسلا ثيح نم هل دحأ ال اديحو نوكي نأ كلملا ىلع بجيو

 ناز علل ا 0 0 فوت

 محر ىوذ ارتاسهسحم تو مانألا نيب
 تماارتاك نيدلا هباحصأ ةاعارمو 0 هيبأ باحصألل دهعتلا هيلع بجيو

 ضهنف ةيدوهي ةأرما هيلإ ددرت تناك هنأ هلع هللا لوسر ةفاطل نمف «كيلمتلا لسالس لبق

 تناك هدهد لاك امنا ةندرهب ةأردأل موقتأ :قلن ةشئاع 0 اياك اهل
 0 سوس هه كس لل

 8 حداق رعشلا ةدايزبو «ناميإللا ن نم ددهعلا نسحَو اني + ةجيدخ خ> نمز ىف نيل ددرتت
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 رداغ كنإلاقيهتملف مفك

 ةكلمملاو ةفالخلا بيترت ىف باب
 اهنأ معز نم مهنمف ؛ هيلإ اهرمأ نم اهليصحتو ةفالخلا بيترت ىف ءاملعلا فلتخا

 أب يلوأ مرق ىلإ نرعدتم بارعألا نم َنيفّلخملل لق :ىلاعت هلوق مهليلدو «صنلاب

 دعب ةعاطلا ىلإ هيلي ركب وبأ مهاعد دقو 2117 :حتفلا] 4 اميل ٠ :هلوق ىلإ «ديدش

 ضعب ئآإ يبل رمُأ ذإو ل: ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا ضعب لاقو .هوباجأف هلي هللا لوسر

 تلاقو ؛ىدْعَب نم ةفيلخلا وه كاب نإ» :ثيدحلا ىف لاق .[* :ميرحتلا] 4 اًنيِدَح هجاوزأ

 ءاقي ىلغ قيملسملاب مأ هالو كاف ركب ىبأ ىلإ راشأف ؟عجرن نم ىلإف كاتدقف اذإ :ةأرما



 اولأت مُب ءصوصنلاب نولئاقلا هب قلعتي ام ةلمج اذه .نيدلا دامع ةمامإلاو ٠ ُهّنِيَع هللا لوسر

 ىف حدقيالو .بقانمالو حوتفب اوتأي ملو ىتفلا ليذ هيلع بحسنال ءافلخلا زا نلغطاعا ول

 هذه نع اولدع نيذلاو .ارسخآ ناك اذإ هي هللا لوسر ةوبن ىف حدقي ال امك اًعبار هنوك

 ةفالخلا ىف نازيملا مقو دقف .مكتيوهأو مكمعز ىلع ءاج دساف قلعت اذه نأ اومعز قيرطلا

 اوقلعت اذهبف ؟ةفالخلا نمل :هجءاوزأل اولاق ءىيحيو ايركزو ناميلسو دواد لثم ماكحألاو

 ٍريهامسجلا عمجأو اههجو ةجحلا ترفسأ قكل ةتاعلا تاكل اًنازنم ناك ولت «لطاب اذهو
 تنك نما :لوقي وهو عيمجلا قافتاب مخ ريدغ ديع موي ىف هتبطخ نم ثيدحلا نتم ىلع

 «ىلوم لك ىلومو ىالوم تحبصأ دقل نسحلا ابأ اي خب خب :رمع لاقف ؛هالْوم ىلع ؛ الوم
 ةفالخلا دومع لمحو ءةسايرلا بحل ىوهلا بلغ اذه دعب مث .ميكحتو سر ا ديف
 ءراصمألا حتفو لويخلا ماحدزا كابتشاو تايارلا ةعقعق ىف ىوهلا ناقفختو ةوبنلا دوقعو

 اد انوسكاو مهروهظ ءارو ةودنشف ,ءلوألا فالخلا ىلإ اوداعف ىوهلا سأك مهاقسو

 ٌركذأو رمألا لاكش مكَل ليزأل ةاودب اوت 4 : هتافو لبق لاق ُهْيَع هللا لوسر تام املو .ًاليلق

 لطب اًذِإَف .ردهي ليقو ءرجهيل“ هنإف لجرلا اوعد : يشف رمع لاق (ىدْعَب اَهَل قحّتسمْلا نم
 .هدالوأو سابعلا نإف ءاسضيأ صوصنم اذهو :عامجإلا ىلإ متدعف ماسلا ليزام مكقلعت

 ةعباتم ىف ةفيقسلا باحصأ مكفلاخو حلا دج جب م ارو تدور يقر

 كمعب تئا ىنب اي :لاقف هتوم ضرم ىق هيبأ ىلع ركب ىبأ نب دمحم لخدو .ىجرزخلا
 ضو: :لاقف .ءقخ ىلع >لاقف ؟لظاي ىأ قح ىلع ندكأ تنبأ اي + لاقف !ةفالخلاب هل ىيموأل
 هلوق ىرجف . ىلع ىلإ جرخ مث اوس فب اهحكب دقق ال نأ كح ناك" نإ كدا وألا اهب

 ناك نإف ؟اًناحتما وأ ادج وأ ًالزه لاقفأ .مكريخ تسل ىنوموق : هَ هللا لوسر ربنم ىلع

 هلاق نإو ءةفالخلل ضقن اذهف ادي كلاش نإو ءلزهلا نع نوهزنم ءافلخلاف ًالزه

 ةيراض دنف اذه كف اذا دا :فررشلا] « لغ نم مهرودص يف ام انعَرتو )» . . .اًناحتما
 ع نيو ىلع نمر ىف انآ لرالا ندضلا ىف مالكلا اذه .مهنيب ىروشو مهنم اعامجإ

 عيوب اَذإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةفالخلا مك لوط هي عرشمل ١ مليت لف ةعراب نمو

 ميم بك دجاو قع نع بمال" لك ةيهحلاو «امهنم ىرَخألا اوُلَْقاَف ِنْيَتْفيلَحلل
 بهوي فيكف ءدحي رهوجب الو «قرفتي ضرعب الو ءمسقني مسجب تسيل ةفالخلاو 0نيرض
 هللا مكحيف ةيواعمو ىلع نيب داعملا ىف ىرجت ةموكح لوأ :مزاح ىبأ ثيدح ىفو . عابيو

 «ةيغابلا ةّئفلا كّلتقَت» : رساي نب رامعل هيَ عرشملا لوقو .ةعيشملا تحت نوقابلاو قحلاب ىّلعل

 ل ا ا .اًيغاب نوكي نأ مامإلل ىغبني الف

 ىف ًالثم كل برضأسف ءنيسحلا لتقب اًيضار نكي ب مل ديزي نأ معزت ةفئاط مهدعي نيذلا امنإ



 تت ىلازفلا مامإلا لئاسرةعومجم تسسشسسسعتعسلي غي بح

 لثمو ؟اًطلخ الإ اهبحاص رايتخا ريغ ىلع ركسعلا هلتقي هارتفأ امهدحأ كلمف التقا نيكلم

 ريهامج نم اعامجإ سأرلا لمحو شطعلاو لاتقلا نم ىرج ال ةظيلغلا هلاح لمتحي ال نيسحلا

 م ل دي ا .نيربشلا

 0 ارا 97 00 00 قي 0 ىلاعت 000 مث «سانلا هلتق ىذلا

 تلق نان كاكا انزع هل ةئاربهملقو هيض يقسو اه هلختو ميج هز كيرا لكم ديزي
 ام لثم مكججح ىف لوقتف ءعرشلا مكاح اهتحصب مكحي ال ةلطعم نيماربلا هذه نإ

 مأ ةنسلا مأ باتكلا مكرمأ ربانملا ىلع رهش فلأ ىلع متشب ريهامجلا عامجإ مث .نولوقت

 اهوذخأ دق نكل ؟اعامجإ مأ ةنس مأ اصن اودع مهريغ نمم م نم نيذلا مث ؟لوسرلا

 اكلم نيعبرألا ابأ اد : هقفرف تانغ هلوقب ال ا

 لمحو هلإلا لصح كلملل بلاطلا اهيأ ايف هنامز ىف دحاو ريثك كولملاو .ةفيلخ لقي ملو

 .ملعأ ىلاعت هللاو ردقت ىتح حلاصو لمتحاو لوطو برقاو رذحاو ربصاو لذباو هلإلا

 ةسماخلا ةلاقم لا ىهو لصف
 عبات مث مث «لاملا كليصحت دعب لودلا لاجر رهتشاف كلملا ىف كلم بيترت تدرأ اذإ

 :نومدقتملا لاق امك وهف بذجلل ضعب ىلع اًضعب كلدأو «عياشو
 اهئئِدَشْ فاق كحابر ْتْبَه اَذإ

 نوكس ةقفاخ لك ىبقُعن

 نأ ءاهيلع زوجتل رطانقلاو روسجلا بيترت ةثيه ىلع رابكلا ىلع ةكلمملا دعاوق لعجاو
 ىلإ رظنا مث «ىكلا ءاودلا رخآو ةجلاعملا عاونأب هوادف اًكراشم تدجو نإف «كضارغأ لوانت
 ىف شيحلا ضرعتساو «ةدايزلاو جراخلاو لخادلا ةفرعمو ءايرقلا ددعو دنجلا دنع روتسد

 عشأف وزغلا تدرأ اذإو .كتانمأ نم رفن ةئامعبرأ كعئالط لعجاو ءتارم ثالث كتنس

 عم لمحو «ءفوفص ءارو اًقوفص كشيج بترت قاضم ىلإ تقفط وأ تدجو اذإف «ريخلا

 ولو زشن نم مهيلع اًقرشم نكو .كباحصأ نم مزهنملا فصلا ىف فيسلا اولذبيل كباحصأ
 كرماخ نأ ملعاو «ءلاجرلاو ليخلا دوجأ كسفنل رخداو «لمح ريغ نم روز كمالعأ تبصن

 اًئيمك كربأو ءركسعلا ىف تئش نإو اهددبو .كعم كفؤيو رخآلا ىف كرماخي وه لوألا ىف

 نكيلو ءنيمكلا بيرق ىلإ ءادعألا رجّتساف لاتقلا ىف ؛ئفلا تدجو اذإف .كلاجر دوجأ نم

 لشفلا فوخ ناكم ثْكُم ىف لطت الو لجعف كموق لاشق ىلإ تمزع اذإف .ةمالع مكتيب



 ج عمم ىلارغلامامالا لئاسر ةعومجم :حح

 مدقتف ٠ .مهلطرو مهخسفو مهلذبو مهلشفأق اراد ركسع ىف نينرقلا وذ لمع امك ةخسافملاو

 كل نكيلو ءلّلقو تئش نإ رّثكف ليحرلا ريتاسد ىف رظناو ءارخأتم ال الاذب نكو ملعاو

 بستحا مثءانيوهلا ىلع نابحلا نع لزعاو ؛لتاق نم ىلع مغلاو نيلئاقلا ةفرعم ىلع نيع
 جيورتلا نم دب كل نكي مل نإو .دادزيو صقني امو اهيف ام ةفرعمب كنازخو ”كنئازتخخ ىلع

 نأ ملعاو .نيدلا تاذب رمأ دق عرشلا ناك نإو ءلامجو نيدو لاجرو لاومأ ىلإ دبتساف

 امم نوصخحلا تالآ لصحو .هيف حورال ىذلا دسجلاك هرايخأ ذخأو' سيساوج ريغب كلملا

 ةيعرلا ةئيهل متت الو .(رمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل ىردت ال كنإف قيضلا ىف هيلإ جاتحي
 قلخلا دنع ام اورظني نأ كباون رمأو ءنئفلا ىف مالكلا نع ءاهقفلا عنماو .دنحلا فالتخاو

 .ةجاحلا دنع سانللو كل هنإف ةمعطألا ليصحت نم سانلا عنمت الو .لحملا ىف ةمعطألا نم

 كلم لاق امك .هرصناف ملظل ناك نإو ِهَوَّقف رقفل ناك نإ ةعارزلا نع عنتما نميف رظناو

 ملظ نم اًفوخ نيبطاخلا ةرثكل متغاو .ةرامألا عرف هنإف ءدلبلا جاجد ةرثكل حرفأ انأ :دنهلا

 نم ردقب ةأرملا هيلع ملستو ءابرغلا ءادعأ ىلع هريتاسد ىوحي نينرقلا وذ ناك دقو ءعطاقملا

 لمار هل دخلا اذإ حالفلا كسمأ انأ لوقي ناكو « عيبرلا ةدوحل كحض اًئمس هآر اذإن : نبلا

 هيو هنازخ وه اذإ هحالفب كلملاو ءلقتنا هدجي مل نإف ريخلاب عطقملا انإ هانعم لحأف عطقملا

 هريغب ماعطلا ليدبت ىلع ردق اذإو .ءارمألاو نئازخلا ىف رظنيو قلطيو معنيو 550-
 ريمأل لاق ىتح قيناجملاو ميخلا لثم تالآلاو حالسلا ضرعتسي نومأملا ناك دقف «لعفيلف

 . كيلاعم بترت امك كيلاخم بتر :هباود

 هسداسلا ةلاقم لا وهو لصف

 ةالولا بيرت ىف
 نم هضقتستف ًالقث هفلكت الو .قلخلاب اًقيفر اًقيفش ايلو الإ نوصحلا ىف بترت ال

 كسارح للذتو ؛هروسو هسرحو هئامو هريخ زكارم ىف رظناو ءنصحلا دنجو هعبشأو .كدلب

 فوخ ليللاب كدنج طلاخت الو ءكروس ىلعأ ىلع ىلاولا اهيأ كسفنب فّطو «جوربلا ىف
 تامأ برقع نم مكو ءالمج لتقت ةبابذلا نإف ليلقلا رقحت الو كتادعأ نع لأساو «ةرماخملا

 لق امك ايعبلا ىعفألا
 انجن يتحقق حو الا جتحخ و

 براقعلامومس نم ىعافألا تومت
 :ليق دقف نحإلا ىذ ركم نم رذحاو
 ,نيح د نبض فني حرب فاد

 اح بيب ءانبلا اك اذإ



 لس ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم بيب مدح

 مكاحيلف مهيسلاجم ىف رضح ولف ءريمألا اذكهو هرمخ بيرش ىلاولا نوكيالو

 بحاص ذإ ءدوقح راهظإو ايالب ثودحو لقع لزالزو تافآو ايالب رمخلا ىفف «دالجلاب

 لكألا ىف مكيبن ةريس فيك : هلل بلاط ىبأ نب رفعجل ىشاجنلا لاق ءدسحلاب قومرم كلما

 .ةهصوصخم ىدابزو هل فورعم عمجم ىف هناوخ ىلع هدحو لكأل اكلم ناك ول : ىشاجنلا

 وهو هيلع مالسلاب سأب الو .رهشب رهشف اًبهذ ناك نإو «فورعمف اًعطقم ناك نإ قرولا مث
 ناكو .داصقلاو نيدشنملاو ءابرغلا دنع هسوماأان ةماقإو كلملا لسرل ةلهاعملاو مهب لوصوم

 ءءاسنلاو مكحلا راكذتو ةدابعلل هضعبو اياضقلل هضعبو دنجلل هضعب هعوبسأ مسقي ناميلس
 ؛متللض اذإ مكنودشري مهنإف «حالصلاو ملعلا لهأب مكيلع ةكلمملا بابرأ اي :لوقي امك

 ريمأ لاقو .متمرح اذإ مكنوقفنيو «متبضع اذإ مكنوفطعتسيو .متلهج اذإ مكنوفرعيو

 : بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا

 اهجلاغخأ بح صتاللف

 ةن لب يروا آو
 ظ0 1
 ىدرأ لها ح نممكف

 ةانعخشا نيح ايس جتلح

 كلان نيا نات تنتتلتقل
 7 لا 1

 ءىلغلاىل عئغنلثئلو

 :اييح حس تع داو ليي احح نحف

 بلقلا ىلع بلقللاو

 ها ب قلي نيح ليسلد

 ٌةاباق هريزو نكيلو «تاكحضملاو تايلزهلا نم ليلقلاو ةرماسملاو ةمدانملا كلملا لقيلو

 مومع عم ةزبلا نسح ىف اورظنت الف «مهتاقبط ىف سانلل ًالزنم ءحالصلاو ملعلاب ًالئاق

 هل لامف سلجملا ىندأ ىف سلجف توراه سلجم ىلإ لخد ًالولهب نأ انيلإ لقن دقف .لهجلا

 مث ؟هردص نيأف ىنفي ىسللجم :لولهبلا لاقف !سلجملا ردص ىلإ كسار عقرا :نوراه

 ::كشنأ
 ه8

 لاعنلا ُفّصب ضراو الجبر نك
 ناحل ور تتسم نيكتسلا تلطنأل
 ١ 0 ا

 ناقحتتلا قع كسلا كاف تناك



 سس سس  ىلازفلامامإلالئاس ةعومجم حح

 نعم نون ادلا ناك دف رسم ار "5 يطيل مو نق تالا يك ةدالوع قلو

 ءايبالزلاو سيارهلا لكأ نم نورثكي ةيمأ ونب ناكو ء«ةيبلهملا بحي قارعلا بلهمو «ةينومأملا

 ا ا ءمحللا ؟ولسغي ملو

 ىخأ ىلإ تاوكشا» :لاق هلع يبنلا نأ ىكملا بلاط وبأ ىور ركز .محللا رقزب ىديألا

 ردك كفر . ؛اَرْيخ اهب ىرْهَظل تالِجَوَف سبارهلا لكأب ىَنرَمأَف عاْولا فعض نيح ليربج

 ارفض نع كلوت راح اخي دمعوو ؛ىوارفصلا طلخلل اهنيكستل حابرزلا بحي نينرقلا

 كلذب ىمسف «ىنيبج نكس :لاقف هبرشف ًالخو ًالسعو ًءام خيطبلاب جزمف هنيبج هل جعزناف
 :كشوج نم ميكحلا لاقف :زبخ هنم هل ذختيف همعانو قيقدلا نشخ طلخي ناكو مسالا

 ديملا زبخلاو .ءدومعأو دوجأ ةيمغلبلا ةقلحلا وأ ةفيعضلا ةدعملل شيرجلا زبخلا دارأ

 . عافقلا لمع نم اًنايع دهاشم اذهو قفخلا ثروي

 ت- م1/

 ةعباسلا ةلاقم لا وهو لصف

 ةلودلا هيشاح بينرت ىف
 اًئراع «حيرلا بيط .ةوقلا رهاظ «سفنلا فيفخ ءاقيشر نوكي نأ شارقلل بحتسي

 راد نوكيو ؛«ىبراشلاو خابطلا ىف لوقت اذكهو ؛ةدعلا لماك ,ءتاورضخلاو زبخلا هبيترتب

 نذإب عفان هبرشو «ىنيبجنكسلا كسلا عافقلاو ةبرشألاو درابلا ءاملا نم براشنملا لماك ةبرش

 فوصتلا لأ تطارد ملعاو .فوجلل حتفم ماعطلل صمحم وهو «قيرلا ىلع ىلاعت هللا

 بادآ كسمو .كلملا ربك مهدأ نب ميهاربإ كرتو ؛كولملا بادآ ىه براشملاو لكآملا ىف

 عيمج اذكهو «بابش ةعرسلا فافخ ةداعسلاو ةيباكرلاو .ةنلرأ !يمماولاب مادتئالاو ماعطلا

 مانتغاو نيصحتلل ىلوأ ردصلا نم َرْشَن ىف ركسسعلا طحيو .ىأرلاب ةينعملا خويشلاو نيلتاقلا

 ناطلسلا لحرو «فيصلا ىف هراتخي ال ةئيهتلاو «لمجأ ءاتشلا ىف لومخلاو . ةيرهألا

 لوصف ذإ «سوقلا رحآآ اهلوزن دنع هنوكسو «ناطرسلا ىف سمشلا لوزن دنع رفسلا لقالقل

 لوألا نوناك فصن ىلإ مث ,ءفيص لوليأ فصن ىلإ ناريزح فصن نمف :ةعبرأ ةنسلا

 لزانم ماسقأ اذكهو 00 ناريزخ فصا ىلإ و ءءاتش راذآ فصن ىلإ مث ءفيرخ

 ةالص دعب بكر نإف .( روهدلا تريغَت روهشلا تفصتلا اَذإ» :هديؤي ىوبنلا ربخلاو «.سسمشلا

 نوقباسلا ناك ةلزع ىف مهعمسي وهو نمت يكلف ملاظملا فشكل دعق الإو رصعلا

 ىف لايتغالا فوخ مهيلإ ءاش نم لخديو كابش ءارو نودعتي مالسلل اودعق اذإ كولملا نم

 ثغلا عفري دلبلا ىف ربخ بحاص هل نوكي ىتح ىرجي ام ضماوغ ىلع شتفيو «ةمحازملا
 نيعباتلا صصقو مجعلا ةمانهاشو خيراوتلاو بطلا بتك علاطي نأ بحتسيو .نيمسلاو



 تح ىلازفلامامإلا لئاسرةعوميجم ل سس رلى حج

 مالسلا هيلغ ناميلس نيمو: ىينلا ناكو داو: تسرق نايرهشلا ىرجام لعم كيدلاو جلل
 ام رذحل دونج كلملا عم نكيلو ندعم موكفسب اكلك يدع يحي قامولا قوات

 هتومو هضرم متكب مكيلعو . لمجأ هراد مامحو «هيف اوكله ريثكف مامحلا ىف هظفحو «ىرجي

 اهيأ نكو .دعاوقلا ريرقتو ةعباتملاو ةعيبلا دعب هدابع نم هللا ءاش نميف كلملا رقتسي ىتح

 ءايندلا ىبأ نبا بتك ىف رظنت ام رثكأو «دلخملا ركذلا هنإف باوثلاو ءانثلا ىخم اعراسم كلملا

 تناك ولو ةعدبلا رهظت الو .بهاذملا نم راتخت ام وأ «ىعفاشلا بهذم ء«ىربطلا خيراوتو

 .ركشلاب اهوقف رجألا ةحنجأ معنللو .ءاوهألا ةعياتمب اوكله هيوبوسو ةرساكألاك «كيف

 هضبقف هنانع توملا كلم عمق اكلم نأ ىكح دقف ؛حالصلا ىلإ اًقيرط هّللا نيبو كنيب لعجاو

 تنأف كب اًبحرم :لاقف هنذأ ىف هيلإ ساخ كولا كلمىأتأ اًملاص اكلم نأو ءديري ام ىلع

 ال :توملا كلم لاقف !هب ترمأ ام لعفاف نيرظتنملا بحأو نيلزانلا بحأو نيمداقلا بيطأ

 .ملعأ ىلاعت هللاو ههوجس ىف هضبقف دجسو أضوتف ءراتخت ام ىلع الإ كضبقأ

 فلأ ىطعأ قارعلا ضرأ كلم امل هيوب نب دومحم نأ ةيكلملا تاياكحلا فئاطل نمو

 كيب برذلا ردس: ىغثا ةاطلشلا راش ىلإ ناهض ةنيدم نلإ يهذا كافو:هل شارفل راتب
 نقال وحر اول ا يحل حا كوب وياج و حو
 امتنأ :مالغلا لاق «كل هب تئج ام ذخ :لاق امهربخأف امهيلإ لصو املف !هقارف ةشحو

 :تايبألا هذهب لثمتو سفنت مث «قاب سفنلا ىنغ :خيشلا لاقف «هيلإ ةجاح امكبو ناريقف

 اهٌئيمج ساقي ول بايت ىلع
 اريج حنا نييشم سلفلا ناكل ىلقب

 اربكأو لجأ تناك ىرولا سوفت 0

 هدهع قالخإ فيسسلا لصت رضامو

 ىرَق ُهَنْهَجَو ثيح ابلغ ناك اذإ

 انا تنال ان راش ل: اس توصلا ا كلللا دف موكب نأ فحتس)

 ىبأ لوق لثم لاقثلا اهتاوصأو ءاهيفوصو اهلمرو اهجزهو اهفيفخو اهليقث تاوصألاب
 : صيشلا

 ةذيذَل كا وهىفةماللا سحب

 مولا ىتمليلق ةرسكة لاب ع '

 ْ 0 :نوولا, ىف ساون ىبأ لوق لثمو
 اهلثمامةمصسعو سوقا كرش

 ماع

 زقوتعتتلا ةَلْمَعَو نسَمطملل
25 



 ترزجؤوأ ىه نو كَلْهي مل لاَط نإ

 دحر تاحخ ديا

 : لحل ترجم ضاع يتب ةضاع رش ليعلاو ليحل ىو
 ارظئاَق ةلاطع ىفنا موف ّىليِلَخ

 و 1
1 

 فقم بج فئهق (رانكت نإ

 اققّصاهقفطصُيو اهورْدي حّرلا نم

 جال ا[ يو تتوا ىدعّمأل

 اقنفواهل نوكي نأ رقم ةبوال

 انهنإَق البلت ىلْخَر اهب طَخَو

 افلا هب تْكَرَع لالطأ لوأل

 ىبأ سيئرلل عوضوملا ىقيسوملا باتك ىلع اًعلطم ؛ىناغألا قيرطب اًلاع ىنغملا نكيلو
 لوقأف هنم ةتكن كل ركذأسو ؟ليبسلا ءانبأل ليبسلا باتك» :ىف هانحرش دقو ءانيس نب ىلع

 ىسوم ذخأ اهنمو «تبث امل بيبل وأ لقاع اهعمس ول اًناوصأ كلفلا نارودل نإ :ليق امك

 «مورلل ناحلالاف .هضعيب اولمع ىراصنلاو «نمثملاو سدسملاو عبرملا نم تامغنلا عيجرت

 وهو ء.دوهيلل قوبلاو «ةشبحلا وأ جنزلل لوبطلاو ءمجعلل قلاقزلاو «قارعلل سينجتلاو
 .ربكأ هللاف بكرا .رفظملا تنأف بكرا :هنزو ىف لوقي ليحرلا ناتسد لثم اًئسد نوعبس

 تادابعلا لكايه نم تاوصألا تامغن كايتشا :طارقس لاقو .هريغو لوزنلاو برحلا ناتسدو

 ىف اهركذنسو ءاقستسالاو رحسلاو نيعلا ةباصإ ةمه لثم «ةرئادلا كالفألا ىف دقعتو لحت

 :امككللا يحي دلام ابك اكلم ع كر .اهعضاوم

 سبلا لق كلما تمدح

 نيل دديحكنإا ل يدل ب

 ىمطصأ تلخااسأالإ ! لْخْداَو

 سرخأ تجر َخاساذإ جرو

 هنماثلا ةلاعملاوهو لصف
 هيدل هباتكو ءةعنملا ىف دحأ هقصالي الو ءهسأر ىلع هبجاحو هتسد ىف ريزولا دقعي

 ىلإ عالطالاو ءباتكلا ىلإ عفرلاو .بجاحلا ىلإ جئاوحلاو .اراقوو ةبيه نآلم سلجملاو

 ىلإ ىتح ريزولاو كلملا دعب ةيشاحلا حلاصمب أدبيام لوأف ء.كلملا ىلإ رمألا عفرو ءريزولا



 هباحضصأو .ةصضاخ هل ةروصقم ىف لوزعم ناكم ىف الإ ةعمج ا كلملا رضحيال ليقو .ديلقتلا

 هباحصأو وه جرخيو «هيلإ نوكي نم هدنعو .ءقلغم بابلاو « جراخ نم ةروصقملا ةرئاد ىف

 دعب هل أرقي مث «ةرايزلاو متخلل عوبسألا ىف ناموي هل نكيلو .هل باب ىف سانلا رخآ ىف

 مث .دشنملا دشنأو ظعو اومنرف اذإف ةبوتلا أرقي مث ءرخآلا غرفي ىتح نولجعي الف حبصلا

 مامإلا متخي مل .نوحلفملا ىلإ ملاو .ةحتافلاو «نيتذوعملاو ءدحأ هللا وه لق :نوءرشي

 ءراكذتو ةدابع ةولخ عوبسألا ىف كلملل نكيلو .نيملسملاو كلملل وعديو ةقيقح هقيدصتب

 .ملعأ هللاو .دالبلا ريتاسد ىف رظنلاو ؛لاومألاو باسحلا ىف رظنلاو

 ةعسانلا ةلاقم اوهو لصف

 باصقلاو خابطلاوزابخلا بيترت ىف
 «خابطلاو زابخلا اذكهو «ةساجنلا نم ىرحتيال هنإف نيدلا ىف اودع باصقلا نكيال

 بتك هدنعو هتعانصب املاع خابطلا نكيلو .محللاو قيقدلاو خبطلا تالآو نجاعملا دقفتيو

 نسحأو «ةبيرغلا ناولألاو بيطلا حيرلاو تاوالحلاو ناهدألاو ةبرشألاو «مجاشكل خئابطلا

 ةضماخحلا هايملب شوشرم ولقم ضوضرم محل وهو.ةيفاعلل اهاوقأو اهعفنأو اهبيطأو لكأملا

 ةرارح هب نمل سيارهلا عفنأو .هزبخ رثك ام تاوالحلا بيطأو . ىلقيف نيجعلا هب ىشحي

 كرتلا ءاليتساب ةفيرظلا ناولألا ترجه دقو ؛ىلقي ةرزبلا نم ىنونلا نوللا وهو «جازملا

 محللاب لومعملا كروبلاو كرشيسلاو جامظطلاو ةلاسلاو سئارعلاو حش ربنسلا مهذاختاو

 .نيجعلا ىف ةلومعملا ةداحلا جئاوخلاو

 باتك رخآ ىف اهنم اًفرط انركذ دقو ءاهبتكل هجتاف خئابطلا بلط ىف نونف اذ تنك اذإف

 هيف تئش نإو «سيئرلل ةاجنلا باتكو دصاقملا باتكب كيلعف ةيلقعلا تدرأ اذإو «ليبسلا

 لثم نيمرحلا مامإ انخيش بتك ةصاخ ةينيدلا ةيلوصألا بتكلا ىلع علطاف ىوصقلا ةياغلا

 باتكو» .«داقتعالا ىف داصتقالا باتك» كلذ ىف ةعفانلا انبتك نمو ءاداشرإلاو» (طيحملا»

 «ريثكف بطلا تدرأ اذإو .«ةيسدقلا ةلاسرلاو» «ءايحإلا باتك» لوأ نم .«دئاقعلا دعاوق

 ىغلا نم قحلا ملعتل ةيعرشلا مولعلا عيمج ىلع علطاو .بتكلا نم هب لمع ام اهعفنأو

 :لامعلا تاماقم ريرحت ىلإ عجرن مث

 ول ثيحب «ةحاسملاو ةلباقملاو ربحجلاو باسحلا نونفب اًفراع الإ ةلامعلا ىف مذختست ال

 عارذلاب عرذت :لاق ؟بصق الو طئاحب اهظفح ردقيال اياوز تاذ ضرأ ىف لوقت ام :هل ليق

 «ريتاسدلا بتكو ةبوجألاو ةلاسرلاو .باتكلا نحتمي امك باسحلا ملع ىف نحتميو .ريسلاو
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 ريثك ءاشنإلا بحاص نكيلو .ديبزلا ذخأب سأب الف ىباصلاو دابع نبا ةلاسرب تعلو نإف

 «بوكرلا نم لوزنلا ىلإ ليوطلا نامزلا ىفو ريصقلا نامزلا ىف ناويدلا ىف فقوتلاو لضفلا

 امولم نكي الو «ملاظملا نع لأسيو «ءابرقلا لك نم بعوتسيو ؛مهيلإ ام ىلع مهبسانحي مث
 تذل جنرطشلا بعل هل زوجي اولاقو ءاًباقل الو اًمشايط الو اًباخصالو ؛اروجض الو
 قحتسي ام :هل ليق درنلا جرخأ امل ريشدزأ نأ ركذ دقف ءرامقلاب ةمرحخلا قرخي هنأل ىرهزلاب

 لكأ نم هيلإ ىكش دقو فسوي نب جاجحلل ليق امك .هكرتب اهعطقأس :لاق ءديلا عطق الإ
 .اًدبأ اهدعب هلكأي ملف !كتميزعو كتمه نم هيلع قلأ :بارتلا

 لك نمثلا ىف هفالتخاو فوفصلا ىف ىتح ربصلا عم ةمهلا ولع نأ كلملا اهيأ ملعاو

 ههجو هللا مرك ىلع نينمؤملا ريمأ لوق ىلإ ىرت الأ .ةمدخلاو ةمهلاب كلذ
 ”تانيحملا بتبصسال7 كلن وعبجحفل

 ىلاتتللا ره مس البصملا نط نمو
 ال يل مانت مئز علا وري

 ىلآللا بلط نمر حبلا ضوخي
 لابمل/ لَثُق نم خلا َلقَتَل

 اانحختشولا بوم مارح

 اج يبقا يف سحتناا اوتاوتقو

 لاةحوحكحيبلا لك يف زاحتسلا تلكم
 شا انكخاكدع نيب سمت فايا

 ىلايلاهدةحترسمعلا فصتف

 ردي نسل سعف ريح محتتلا عسوز
 لاهحيبنعفال ا نيعف هللا

 . مو ضار مأ رم علا عيرو
 لاكي يعلو رعت اب رفتححشو

 حبق رملطعلا لوط ءرملا بح ف

 لاتبملا اذه ىلع ةو

 ةرشاعلا ةلاقملاوهو لصف
 «( قافنلاو ةأطاوملا نم هصلخو كشيج ربتعاف كلملا ةدنأعم تدرأ اذإ كلما اهيأ ملعا

 ١ ةبجوم اًياوبأ هل حتفاو كلذ للقو .ىغلاب هددت "للف هتكراشم ىلع تردق نإف كلام دز مث
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 تردق نم بّبحو «بكاوكلاك رودي نامزلاف هتحلاصم ىلإ لمف هب كل ةقاط الو هتفخ نإو

 تفخ نإو «ضعب ىلع مهضعب بتاكو «مهنيب قلأو مهخسافو ءةوشرب ولو هباحصأ نم

 هضعل ربصاق نامزلا رشك اذإو «لمألا دجت امبرف ءعضاوتو ملسو نهادف كتلود نم اًلحأ

 بتك .نصحلا ىف فالخلا مقوأف ناكم ررصح ىلع تمزع نإو .كل مستبي نأ دبالف

 كتوملسي امبرف «كعم نيذلا ةرماخم نم كيلع ىشخأل ىنإف دعب امأ»:متش) ىلإ ناميلس
 ىف ىلإ ةطخ هذهو .«مكسفنأ ىلع اوفاخ» :متسر باحصأ رابك ىلإ بتك مث ؟كئادعأل
 الإ ةرئادلا نوكت الف زابرهش ىلإ هنصح ملس نإف «ءهومتقفان مكنأ معز دقو «مكلايتغا

 ءريكلا دعب اهيلع ناميلس نمكو ءزابرهش ىلإ اعيمج اورف اهنيب لاتقلا ماق املف . 'مكيلع

 لثم مهباصأف نيتتفلا ىلع فيسلا رمو «زابرهش ىلع ضبقو متسر لتقف هباحصأب ملسو

 «ةزرابملا ةأجف ىلع ءاسنلا لمحتف .نصحلا ىف فالخلا عقوأ :رصنتخب عم ليئارسإ ىنب ةبون

 «كسفن نم كسفنب فصنتق مهبهنت الو .مهل ريخ ال نيذلل هعطقأ وأ كلذ ىلع نجست مث

 : ةثالثلا ىقشأ نوكتف «ىلحنلا ةراوك بارخ ىلإ دمعف لسعلا ةوالح هل تباط ىذلاك نوكتق

 اي بارخلا معي ىتمو «باسحلا ةرارمب تنأ رفظتو «باهتنالاب ملاظلاو «باوثلاب مولظملا حوري
 كلف ردق ىف !انيلإ لزنيلف هريخ دارأ نم :ةباشن ىف ولو نصحلا لهأ ىلإ بتكت مث .بارغ

 نكيلو «باودلاب نيذئاللاو ةسايسلا نم نيعطقملاب دلبلا ظفحاو .ناريزح ىف نوكيف راصحلا

 «ىرتشملا دمو «ةفصنلا زواهت مل ام ديرت ام عاونأب فلاخملا بقاعو ءةمالع ةيرق لك ىف كل

 .«نصحلا تاينح ىف لاتقلا قرفو «؛بهذ اهيف ىناوصو بايثلا عرشو «صاوخألا بصنا مث
 ءجورخلا نم مهنكم ربيخ ماع ُهْلْبَي ناك دقو ءلايتغالا فوخ مهلوخدو مهجورخ عنماو

 ىلع كرت ىرخأ ةهج هل قفتا نإف .لوخدلا نم مهعنم مث مهنم رثكألا جرخو ءمهمعطأ

 بهرو لعفاف «قينجنمو قزرو بقن لاتق ققتا نإف ؛هصاوخ نم ةفئاط عم نيعطقم نصحلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءاميلس داوسلا لهأ ىلع كتطاب نكيلو «عقعقتو كحمر زغزغو

 ةرشع ةيداحلا ةلاقملاوهو لصف
 جورخلا لبق مالعإلاب كركسعل كرس ىف دانو «كجورخ لبق كرفس تالآ دققفا

 قوسل نكيلو ءهيلإ جاتحت اميف عانص كدنع نكيلو «سانلا دقفتي نم كدعب كرتاو «ةدمب

 لثم تاسايسلا بايرأ بتكي اًلاع كريزو نكيلو ءةسايسللا ىف ظيلغتلاب هظفحت ءانمأ كركسع

 ةيودألاب ىمسملا هباتك رخخآ ىف سيئرلا اهعدوأ ىتلا ىرعملا تاسايسو كلاسملاو كيلامملا

 ةرطيبلا بتكو ءمجاشكل ةرزيبلا بتك لثم ىنتقيو .ةرم نبال كلملا نيناوق باتكو «ةيبلقلا
 فانصأو .اهئادو اهتيودأو ةازبلا فانصأ ىلع ىوتحي اذهف «ىورلا لهنملاو ءةبيتق نبال
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 شالا بطلا وه اذهو ءاهضرم فرعيف ةبادلا رظني ردنكسإلا ناكو ءافنص نوتس لويخلا

 اهقلعو باودلا ىلع ةفرشم ةميخ وأ هل كابش ىف فقي ناكو .ةلءاسملا نم هيف نكمي ال ذإ

 ءام هاقسف نااار . ىفتل اهنأل 0 :لاقف ؟كسفنب رمألا اذه م قف

 ل ل لاقف كلذ نع

 لوصف ىف اهنم ءايشأ انركَذ دقف .دامحلاو تابنلاو ناويحلا نم ةريثك صاوخلا هذهو ا

 سدقلا ةديدم هقزت باطخلا نب رمع حتف ال» :لاق هتطوف ةريره وبأ ىور دقو «باتكلا اذه

 الو اًبجاح هل رأ ملف هيلع تلخدف ءاهيلإ ًرجاهم هتيتأف ءدوعسم نب هللا دبع اهيف رمأو

 ريعش ىقني هتيأر مث ءاهلزنمب نوعمست مث نامثع اهرهظيس :لاقف .كلذ نع هتلأسف ءائاوب

 هتباد ميضق دقتفا نم :لوقي هي هللا لوسر تعمس :لاقف .كلذ ىف هل تلقف هديب هسرف

 دقتفا !ىريغل باوثلا اذه ىطعأ ىنارتفأ .ءتانسح رشع ةبح لكب هل ناك هديب هاقنو هديب

 000 لقن اذه لثمو .«كيغطي ىذلا كربك نم كل ريخ وه كيجني امو كسفن

 امأ :تلقف ئفطني حابصملا ذحأف «ىلاعت هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع ىلع تلخد :لاق

 :لوقي وهو دعق مث هحلصأو رمع ماق مث ال لاقف ؟انأ موقأ :تلقف ءال لاقف ؟كمالغ هبنأ

 دشن مث !نيربكتملا هوجول احب هرعشااو كدكتو يع اارعف

 ال داز ناسنإلا مظع اَذِإ
 كعاعد .

 5 5 ارم هر ناسنإلا مولد

 هلاتت رمكلاوقت نإ نصغلااذك
 انعم راتتسملا ليم وف عك إو

 ةرشع ةيناثلا هلاقملاوهو لصف
 كمانم تافصركذ ىف

 «كشل اظلع كو ها ]عاق زا ناجح نرد اكرم تسع نو موك اذإ :«كاللا اهنأ
 ىف تنك نإو .لاغشألا ريبدتو ريسلاو صصقلاو ةمدانملاب ليللاب رهساو راهنلاب عبشاو

 ىف كدحو منو «ىناريلا ةلمج نم باوبلا نكيلو ء«روسلاو بابلا ةسارح دشف نصا
 الف كيراوج ضعب كسفن تعدتسا اذإف «كدنع حاتفملاو اهجراخ كلهأو ءةفيطل ةروصقم

 قداصلا رفعخل ليق «ليقثلا نسح نم ريخت فيفخلا شحولا ةرشاعمف «ةليقثلا ةدرابلا عدتست

 لاق .ىتش ةنوخأو «ىتشمو فيصم :لاقف ؟ضيبلا ىلع دوسلا راتخت مل :ىلاعت هللا همحر

 ناكو ءظاعنإلا ةلق نم كولملا ضعب اكش دقو .هشحفأ عامجلا بيطأ :ناورم نب كلملا دبع



 امك ةنالفب لعفو ةنالف تلعف تاياكحلا قيرطب هابلا باتك هل اوذختاف «ةراحلا ةيودألا فاخي

 : جاجحلا نبا لاق

 ا مك ءاستلانهركام-

 سئتتلاةوركتتجلا لا

 :ةميتيلا ةديصقلا ىف ىذلا تلا رظناو

 ةحش ب سار م اجهل
 انحلت هريجح كلا اقيَف

 دلت ىفتْنْعَط تْنَعَط اَذِإَو
 2 مس سس ع وس

 يداَكَي تبان جب اذإو

 حلاصي جلثلا :ءاضيبلا لاّقف ءءاضيبو ءادوس ةركألا دنع ناتيراج فلتخاو

 تلاَقف . محفلا نم نسحأ ضيبلاو « ضيبلا بايثلا ريخو ؛«بجع سمشلا ضاييو «ءاودلل

 :ءادوسلا

 . 2 ع 5
 ىرامق دوعو بهشارينع

 اذيذل قاثعلا دنع ىطهاطاعتي

 . ضايبلاو «ديدش تَيشلا بيكو .ةدرابلا فيصلا هأمح نم ريخ ءاتشلا محفو

 نوساكلا نوع حلا هنو «ىمع نيعلا
 0 وو

 هّيفطَي ابغا متت
 0 ملأ 5 داع

 ىتح نانووسا اهبل بمحأ

 انكانكلز روصحححل اج حج نك تعا
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 .ةزع ةرثكل وهو
 «نميلا ىلإ مهرثكأ رفن : ىتح نييولعلا لتقب ىرغأ روصنملا نأ هب قثأ نم ىل ىكحو

 فارشألا نم ىقب نمع لأسف تسلا لهأ ةبحم ىلوتي ناكو نومأملا ىلإ ةيونلا تلصو املف

 مهيأر اوعمجأف «مهفطعتسيل لإ ذفنف «نميلا ضرأب مهنم :م موق نع هوربخأف «نييمطافلا

 ««رضي امف ًريخ ناك نإف ءهمالغ وأ هليكو هب هبشي اصخش ثعبي مهنم دحاو لك نأ ىلع

 مهاطعأو مهمركأ نومأملا ىلإ اولصو امف ءتاداسلاب ةوسألا مهلف ىرخألا تناك نإو

 تيبلا اذه ذإ ءمهنم وهف ىكزألو كاذ ريغ ًرختفم اًقيرش تدجو اذإف .اونطوتو اوجوزتو
 الو رجفن ال تيبلا لهأ نحن 0 :هلوق ىنعم وهو .مهلزانم ىلع ءاشحفلل طاسبنلا ال مظعملا

 . ملعأ هللاو «انب رجفي



 ةرشع ةثلاثلا ةلاقملا وهو لصف

 نيميلا ليح ىف ش
 رمخلا تيأر مث «هب لوقأ ال تنك دقو «جيرس نبال رودلا دقع كسفن ىلع دقعا

 ةلأم لكو «هب نولوقي انباحصأ نم ةعامجو «درابلا جنلوقلا بابرأل ةعفنم هل موثلاب ىلغملا

 مهنم لوؤت ىناعم نيميلا ةخسن ىف طرتشيو .اهفالخ لاز اهتحصب مكاحلا مكح اذإ فالخ

 : ظافلألا معأو ليكولا دقع ىف زرتحاو .فلحتسملا ةين ىلع نيميلاو «ليوأتلاب خسفلا ىلإ

 ءامكحلا لوق كلملا اهيأ عدمت ال .اًنالث قلاط تنأف ىليكو قالطو ىقالط كيلع عقو املك

 هيفن ىعدا نإو «كدنع ماكلاو دوهشلا طوطخو ءاّنطاب نكيلف اهترتخا اذإو ءاهب ىوتفلاو
 ام لكب نيميلا رذحاو .نانعلاو نيميلاب لوهج وهف «هنانع ىماعلا ىلإ ملست الو هيلإ ملف

 سومغلا نيميلا امأو ءاذه ريغ ةمرح هل اميف ءاملعلا فلتخاو .هتافصو هتاملكبو هللاب قلعتي

 دوعق كلملا اهيأ دعقاو .هبذك ملعي ام ىلع فلحي نأ كلذو ,عقالب رايدلا رذت اهنإف

 لصحي دقو ء.دهازلل الو كلملل ريثكلا مالكلا حلصي ال ذإ «مالكلا ليلق نكو «نييدأتملا

 تعمس دقو «ضعبب مهضعب لباق نكلو «نيتفملا ئطخت الو .مالكلاب ءاملعلل دئاوفلا راهظإ

 ؛نيب مارحلاو نيب لالحلان «كوتفأ نإو كسفن تفتسا» :مالللاو ةالصلا هيلع لاق ام

 )7 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «كبيري ال ام ىلإ كبيري ام رذف ءتاهباشتم رومأ امهنببو

 ؛هتملك تلعو «هتريرس تنسحو .هتءورم تملعو .هتوعد تبيجأ اًنوق هل لالحلا لمج

 ترهظو «هتعمد تفرذو ؛هتفطن ترونتو ءهتيرذ ترهطو «هتئيه تباطو .هتينمأ تلصح-و
 ةعبرأ نم هللا دنع لضفأ ةملظم مهرد در ىلع اي.هبنذ فخو ؛هبلق قرو ؛هبضغ لقو ؛هتمكح

 نييرسكا نيو« ملط ملط نيو هيل هنا قل يصح زم ياعااي هل رحم يشد

 «ضبقلا دعب هيلإ اهعجرمو ءدحاو سوفنلا داعم نأ وه مارحلا ىف . "هتيرذ يف رصن ةقدصلا

 وأ سفن ٍريغب است َلَعَق نم» : اي ال عب وااو دايك لكلا تس للا
 :ةدئاملا] « اعيمج سائلا ايحأ اَمَّنأكَف اهايحأ نمو اعيمج سانلا لتق امنأكف ضرألا يف داسف

 عيمج ىلإ كلذ ىرس ءاًقافشإو ًالدعو اريخو ةقدصو رب سوفنلا ىلإ تلصوأ اذإف .[7

 لوق ىرت الأ ءعيمجلل ًاريخ كلذ ناك مهب لصو اذإف ءاريخراصف ضبقلا دعب سوفنلا

 .ضعبتيال قالطلا ذإ ؟لكلا ىف قالطلا ىرسي فيك «قلاط كضعب :هتأرمال لجرلا

 نأ اكينع نكيلو: ءكلذل فرعي :انيداالاع نكلو , ههقلي عقي ماحإ كلملا اهيآ كل وكل
 .ىلوأف اًكيش وأ مدان ملعملا نوكي نأ قفتا نإف ءازومرو اًطخ ككيلامم ملعو . ىمعأ

 لاجرلاب لاجرلا لغاشتل نودساف نامزلا لهأ نأ كلملا اهيأ ملعاو .ةئيد ةأرما ءاسنللو



 ىتح فئاوظلا ضعبل ةحايإلا تلصح هنمو .طخسلاو تقملا مظعأ وهو ءاسنلاب ءاسنلاو

 مكل قلخ يذلا وه: ىلاعت هلوقف ةيلقنلا امأ :ةيلقعو ةيلقن اهبش هيف هيف مهل اوماقأو هيف اوطسب

 ليلحت سيل ميدقلا جهنملا ىلع سانلا ناك اذكه :اولاق .[14 : :ةرقبلا] 4 اعيمج ضرألا يف ام

 نيكرشملل ليوو 8: ىلاعت لاقو .ءايشأ اومرحو ءايشأ اوللح ءايبنألا نكلو «ميرحت الو

 لاومأ يلام ركب ىبأ ةحابإب اوقلعت دقو .[ل 7 :تلصف) 4 ةاكزلا نوتؤي.ال نيذَلا 1ظ

 ال مودعملاف ءمودعمل وأ دوجومل نوكي نأ امإ لسرلا نم باطخلا نأ اومعزو «ةفيتح ىنب

 بابرأ كلسمت ةهبشلا هذه نمف .مهحم جرد دقف مهنامز ىف بطاخملا دوجوملاو «بطاخي

 بلاطلا اهيأ كتفرع دقو .اهنكامأ ىف مكتاقلعت ركذنسو «مهريغو ةيريصنلا لثم ةحابإلا

 مل نإ ًةثالث :ءامكحلا لوق لثم ديعب الو بيرق مهنم وكشي ال نأ كباحصأ بدأو

 نإو «ءكونتف كوبرق نإف «كولملا ترقو كايإو .كولمملاو كتجوزو كدلو :كوملظ مهملظت

 .كونزحأ كودعي
 ارمأ هللا دارأ نإو «ةداعسلا كتناعأ امبرف هليصحتب تممه نإف ؛كولملا اياصو هذهو

 زه ريغ نم ميرمل بطرلا ليصحت ىلع ًارداق هللا ناك دقو , هكيرحتب ءاضقملا كرحو هبابسأ أيه

 عيدبلا مظنلا لاق امك

 مف ةييسحصا اف

 بطلا طفابلل عنجللا كلِإ ىرهو

 اهّرهريف نم عاجلا ىتْحَأ ًءاَشْوَلَو

 ببًّساهل ىرحجت ءاسايشألاامنكلو

 ءديعب كنع كاذ نكلو ؛هلصحف ضيبألاو رمحألا نيرجحلا ةعانص كل عقو نإف

 ىف نأ هيت نينمؤملا ريمأ زومر ىف تعمس امأ «قيرطلا هذه ضعب كيلع حتفي ةمهلابو
 لين نع كنورصقي ةريصقلا ممهلا ووذف ؟اينه لال دعصملا بشلا عم جارجرلا قبئزلا

 عيقس ةفوصتملا ضعب نأ وهو « لثم ه هذهلو ءدجو دج نمو دجو بلط نمفق االإو ؛«كدصاقم

 ناكو ء«بدأو ملع نم َةلآ هيف ناكو «ةكلمملا بلط ىف ىسفن برجأس :لاقف ثيدحلا اذه

 تام مث :ةديمحلا ة ةريسلا ىف هرمأ اشفف مهعم مدخف نيشارفلا ىلإ برقتف «٠ «كملل ًالباق الحم

 هركش رشتنا املف ءمهمامز ناكم ىلإ ليتلا يح ااربالا ا فناكم راصف مهراتهم

 نبا عر اورو ام ؛هتاكم بترو ريذولا ضب سصبيق اول
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 اًئيشو ةذملتلاو ةدارإلا قيرط ملعيو نيديرملا لصحي وهو ؛لعفي ملف مهيلإ علطي نأ نوهتشي

 هللا هلإ ال لئاق ىف لوقت ام : هتلمج نم مهلوقع ردق ىلع مالكب رذهمب لعج مث .ءلدجلا نم

 ريغ تلق نإو «ىراصنلاو دوهيلاب كنومزيلف قحم تلق نإف ؟قحم ريغ وأ قحم وه صه

 دق سانلا نورت امأ :نيديرملل لوقي لعجو سانلا بذج مث ؟اهب قلعتت ملف اولاق ءقحم

 ابصق ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا قيرطب مهيلإ جرخ رمألا ربك املف !ةعيرشلا اوكرت
 اوحتفف «ةعلقلا لهأ مهرثكأ ةذمالتلاو ديصلا ىلإ ةعلقلا بحاص جرخو ءريثك قلخ هبلإ

 مهيلع درلا ىف تفنص ىتح هبهذمو هرمأ اشفو ء«ديصلا ىف كلملا لتقو هلخدو «نصح-ا

 اوحيبيو عئارشلا اورجهي نأ نامزلا رخآ ىف دب الف مهرظتنمو ةينطابلا مصاوق هتيمسو اًباتك
 اهب لانت اًملسو ةراشإ اهانلعجو كلملا اهيأ كل انعرش ىتلا قيرطلا هذه رظناف تامرحملا

 . كدصاتم

 عمجي نأ ةئيطحلا رمأ هين باطخلا نب رمع ناكو

 اهاصقأو كتبلط ىنسأ ىلإ كتمه عاب دمتف «ةوخنلا نارين رونت ىتح «باتكلا هذه عمجب
 عم دصاقملا لين ىلع ءايبنألا ربص تملع دقو «تلفغ نإ كيفكت ءايبنألا صصقو .اهالعأو

 ةالصلا امهيلع ناميلس دلو ايعش نب دواد ثيدح تعمس دقو .لينلاب اوزاف ىتح ءادعألا

 ةئبا جوزت ىتح تولاج لتقف ةداعسلا دي هتدضعو لواح املف ءايِبص ناكو ءمالسلاو
 «فراعملاو بابسألا» : باتك ىف رظناف .كولملا ريس اذكهو .اًعايد تولاط ناكو «تولاط

 :لوقي فيك رعاشلا رظناو «رغصلا ىف رظنلا عدو ةبيتق نبال
 بدأ اذتتنكا م انإنتماتال

 كّلَقلا ىلإ ىَن ةرَت ناب ل وم مقشاَعَم
 [تححتو رطم دوتإلا يخذل يانج

 كللملا ىلع ال يلكإ راص ذإ ضرألا ىف

 ىرت الأ «ءكله ةنس همجع كرت اذإو وي روع مركلا بدأتي هقوذو ديدحلا معطبو

 فلختسا نوراه تام املو ؟رياطتلاو صقرلا ملعتي بدألاو برضلاب فيك مهبلا ناويحلا ىلإ

 مولعو نونف اذ نومأملا ناكو «لهس نب نسحلا هعمو ناهفصأ ةنيدم ىلإ نومأملا رفو نيمألا

 ملعتل هيلإ نوعرهي سانلاو ادهز دبللاب هشرف دقو عماجلا دجسملا ىف نومأملا دعقف «بادآو

 !هوعيابف ؟اقح ةفيلخلا وه اذه سيلأ :مهل لوقيو فئاوطلا ىلإ ءىموي لهس نباو ؛مولعلا
 هركسع ىوح ىتح سانلا جردتسي لزي ملف «نيرهاطلا نيلوألا ةئنس اذه ةنس : مهل لوقيو

 دقع ىتح ؛توفأملا اوبلطو اورفف دسافلا نيمألا قيرطب عمست مجاعألا تناكو .اًملأ نينامث

 سأب الو «نايبذو سيبيست ثيدح



 حس ىلازفلا مامإلا لثاسر ةعومجمب سبطصسبشسمشسللللل سل غو ى)دح

 ريسلا هذه نم مكف .نومأملا ىلوتساو ءهلتقف نيمألا ىلع لخدف نيسحلا نب رهاطل شويبجلا

 :ةلتهلا ةناعإو ةيوقث اهيهحي قلكتست اغإو: !ةلوقتلل

 كمزلي الو ءباهولا دبع ثيدحو ىزاغملاو ةنمدو ةليلك لثم نيلوألا بتكب علولاو.

 ىفو نكف .ناسنإلا طقسام سأرلا طقسم : هيت ىعفاشلا لاق ءىش اهتحصو اهمقس نم

 مث .نيملسملا نم كراد ىف نم ىلعر كيلع بستحي بستحم كل نكيلوم ؛مالكلاو دهعلا
 ءسأب هب سيل هنكل ريعستلا نع ىهن دق ناك نإو ءراعسآلاو هحلاصمو دلبلا عراشم ىف رظني

 ةبطخو . هلي هللا لوسرل محالملا بتك ىف ركذ امك تانامألا تلقو سانلا تدسف دقف

 ىسوم هيبن ثعب امل ىلاعت هللا نأ لقن دقف انتو دابم ةداعسلل نوكيو .ددجتي اميف مامإلا

 هراضحإب رمأف «للعلا ةلع بطاخي ىسوم كذيملت :نوعرفل ليق مالسلاو ةالملا هيلع
 مهسب :لاق ؟اذه تلن مب :لاق «معن :لاق ؟للعلا ةلع بطاخت كنأ معزت ىنب اي :لاقو
 ىبن لكل نإ :لاقف .ءتسلا ىتاهج نم :لاقف ؟همالك عمست كتاهج ىأ نم :لاقف .ةداعسلا

 نإ :نيرضاخلا ةدسحلا ضعب لاقف «نيبم نابعث ىه اذإف هاصع ىقلأف ؟كتزجعم امف ةزجعم

 نإف «كيلإ اهذخخ :ىسوم هل لاقف «تايح نوكت دالبلا هذه ىلإ تلقن اذإ بيدنرس ىصع

 ءاج دقف هوعبتا :نوعرف لاقف «لطبو لجرلا تهبف ؛لطبتف الإو نوكتسف لوقت امك ناك
 .تاداعلا قرخي

 امب لحم لك ىلإ ىرحتلا قيرط نم ضيفي مث «لوألا ضيفلا نم ىه ةيلكلا ةداعسلاو
 لوقعلا ترجع: ىلا: نيهولا نقيا قيزطب ئشانتي ىلوألا ةلعلا نم لوألا نضيقلاو ::ةلبقي
 رداصلا لاعفلا لقعلا وه لوألا ضيفلا نم للعلا ةلع نع ردص ىذلاو .ههنك ليصحت نع

 لقعلا نم قلخلل ىلجتي ىذلاو ءاهنع سوفنلا ضيفت ىتلا ىه ةيلكلا سفنلاو «هنع ةيلكلاب
 سمشلا لثمك ءايبنألل لقعلا ىلجت لئمو .رونلاو ذفاونلا ىف سمشلل عاعشلا لوزن ردقب وه

 ىف قلخلا هللا قلخ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم وهو «ةالفلا ضرألا ىف ةقرخنملا
 هنعب عل نير قادتها رونلا كلذ نم ءىش هباصأ نمف «هرون نم اًئيش مهيلع شرب مث د ةملظ

 :حرشلا] 4 كردص كل حرشن ملأ» :ىلاعت هلوق ىنعم وهو «ضعب قوف اهضعب تاملظف

 7 :رمزلا] 4 هْبَر نَم رون ئَلَع وهف مالسإلل هردص هللا حرش نمَفأ» :ىلانعت هلوقو ١[.

 هرون نم دهاش فيعض هئدب ىف ناكو .مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإل ىلجت ىذلا وهو

 «ةدهاجملا قيرطب هتمه حانج ىوقتو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإل ىلجت املغ «ءبكوكلا

 املف ءرمقلاو سمشلا دهاش ءهرسو هنطاب ةلاح ةيؤر نم ةيسدقلا راونألا هل تقرخناو

 ضيف أدبم اهيف ىتلا ىلوألا ةلعلا لصأ ظحلا سايقمب دهاش ةلخلا تصلخو ةلعلا تفص

 تاومّسلا رطف يذّلل يهجو تهجو» ظحلاو ةداعسلا مهس دوجو دنع لاقف' «ةداعسلا



 ءدلو الو لام ىلإ تفتلي مل ىهلإلا رونلا قارخنا دجو املف .[724 :ماعنألا) 4 ضرألاو
 ىف لاقف هلاح دوجول .فوصتلا ,قيرطب ةمارغ كلذ لعجف .هدلوو هلام داقتنالا دي بهذق

 .نابرقلل ىدلوو دنارينلل ىدسح اذ وه اه :لامكلا هتيؤرو هقح دوجو دنع هصقن كرت ضئر

 .ناضيفلل كابو

 جهنم نع نطابلا رتس كل فشكني ىتح ةريتولاو ةقيرطلا هذه ىلع كلملا اهيأ نكف

 ملاظلا ةفرعم قيرط ةسارفلا سايقمب سجتف .نيملاعلا لاوحأ بط ىسرك ىلع دعقتف ءقا

 اذإف .ةيورخألاو .ةيويندلا ةكلمملا ليصحتل ةرخدم ىه لاومألاو ىنغلا نأ ملعاو . مولظملا نم

 ممهلا ريخست كل لصحي هنمو ؛كاصع نم ةداعسلا مهسب تبلغ قيرطلا اذه كل حص

 .ةيلاخ داسجأ نع ةرئاس حاورأ الإ ىه امف الإو ءانثلاو باوثلل الإ قلخلا داري الو .ةيولعلا

 !مكسيئرو مكدهزأ ىلإ اودهعا ةكئالملل ىلاعت هللا ىحوأف ءاميظع اكلم هاطعأ دقو ًاليلخ

 ةيبار دنع همنغ عمج موي ىف ميهاربإ ىلإ الزنف ليئاكيمو ليربج ىلع قافتالا عقوف
 نم قوط بلك لك قنع ىف «بلك فالآ ةعبرأو «ءعار فالآ ةعبرأ ميهاربإل ناكو «بلحلل

 ناكلملا فقوف .لامحملاو ليخلا نم هللا ءاش امو .ةيبالح هملغ فلأ نوعبرأو ءرمحأ بهذ

 ةكئالملا بر :رخآلا هبواجف «سودق حوبس :توص ةذاذلب امهدحأ لاقف عمجلا قيرط ىف

 !ىدسجو ىدتوو ىلام امكلو اهاديعأ :لاق مث !ىلام فصن امكلو اهاديعأ :لاقف .حورلاو

 قفاوم ليلخلا :لوقي شرعلا نم اًيدانم اوعمسف ءمركلا وه اذه :تاومسلا ةكئالم تدانف

 مولع ءايحإ» بتكو («ليبسلسلا» :باتك نم اهعضاوم ىف مركلا تاياكح ركذنسو .كتكم

 نأ ىفوكلا نيدلا فيس حوتف باتك ىف ركذ دقف نيقباسلا راثآ ءافتقا تدرأ اذإف .«نيدلا

 املف .هيفلف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأل الإ ملسن ال اولاقو راصحلا مهلقثأ امل ماشلا لهأ

 ءاهسومانب ةكلممملا :ةنيدملا لهأ رابك هل لاقف ءارامحو اسرف لصح كلذ رمع ملع

 اورصبتل مكممه ملعو مكرطاونخ اوفصفق «ءامسلا بحاص اهيطعم ةكلمملا نأب مهباجأق

 ىف رامحلا هب عقو نأ هل قفتاف ماشلا ىلإ راس مث .كالفألا ءارو نم راوتألا سيياقمب ةداعسلا

 «ىبأف سرقلا .بوكر هيلع اوضرعف ءهتبون تناكو .«هتعقرم تلتباف «ةأمحو ريغتم ءام ريدغ

 لبقأ ىتح تقتلي ملف !كيلع ام ريغف ؛كيلع ملستل نيباهرلاو ركاسعلا تلبقأ دق :اولافو

 تنأ :مهعمجأب اولاق ةلاحلا كلت ىف هوأر املف .مهتاعبقو مهسيقاونب نييماشلا ةلمج هيلع

 ةلولبملا ةعقرملا بحاص مكلصو ادإ) : حيسملا لاق امك «نيدنو عيطن كلو ملسن كلو رمع

 «ىفوو افص :فيك هع هللا لوسر فراعتم وس ربخ اذهق ::ةهيلإ اوملسف :تازتلاو ءاملا



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجمب تسسسسسشلللللللللطع م66 دج

 رمقو هلع هللا لوسر محءالم سانلا رصتعا راونألا كلت نمو .نوكي امو ناك ام رس هفرعف

 نايبلا ةبطخ باتكو ةعماجلاو رفحلا لثم اًبيتك رصتعا هرون ىف هكيرشو هوخأ وه ىذلا ةوبنلا

 .نامزلا ىف نوكي ام رثكأ ىلع ةيواح ىهو
 نواهت الف هيلع تردقو اًرفاك ناك نإو ءاملسم ناك نإ هنداهف ةندهلا دحأ بلط نإو

 كتمه تفص نإف رهشأ ةسعبرأ اهلقأو مولعم دمأ ىلإ ةندهلا نكتلو .ةصاافلا توفت اليك

 اً اص اًقيرط ذخف .ةرهاظ كتمه ولعو .ىلعألا توكلملا ىف ةسناجم اهل ةيناحور تناكو

 كل راص هب تسنوت نإف ءهل رخيو كاوس ىلإ ال كيلإ رظان مجن نم سيدستو ثيلثت نم

 ىف عاطقنالاو «لكأملا ليلقتو ٠ سفنلا ةيكزتو «ةمهلا ولع وه روخبلا ىف لصألاو ءاريزو

 ريصتف «ةفشاكملا راونأ نطابلا ملع نم بيغلا ةيؤر نم كل قرخني .ركذلا ماودو «ةولخلا

 راونألا ةاكشم حابصمل اًئيز ريصتف .كتوسان ىلع كتوهال بلغي اًئيدح كالفألاو كالمألا

 :(رعش) ليق امك ةيهلإلا

 اًفرنف انْثَنا تاجاجز تلقث

 مارلا فريضستمب ةكلن ا[ ىتحتح

 َتوَحاَمِبَرِشَت ْنأَتَداَكَن فخ
 حاورالاب فخَت ممسك ْكشه اذ

 ةدهاجتملا قيرظي هلع لك ايفا عب قا نارالا هللا قيتةداكسلا رمت كلل مختار
 ' مهنيب فيسي فيس الب نيعئاط كل قلخلا راصف «ةبحملا راونأ كيلع تغرفأ ءاهليصحت ىف

 :(رعش) هل عرد ىلع كولملا ضعب بتك امك مهيف عاب طسبي مث

 نمرت ذاق اة ودمعم هيلطلا نان تيارو . تقكلعو ةدماجملا باب: كلي لع ومنا إنك
 تيبب هيقظ رمع لثمت امك ءكلامو كسان نالجر سانلا نإف دهزلا ىلإ ليمت لب «ةصقانملاب

 :(رعش) دشنأ مث هب اداهشتسا قدزرفلا

 ةصقخت م باب متالنَبَبْناَمِإ

 0 | اًطسَو َعَقَت نأ رذحاو سأرلا ة

 :(رعش) هني ها ىلع نينمؤملا ريمأ لاق اهلثمو
 ا كقكاطمْن كت ملااَسآَنإ

 تضل 5 كاكا 15 تكاشلا



 اًميمجاِيٌدلا كلم ْمَلْؤِإَف

 ملا ل ا را(

 كلير كش نيواحتي ناحيه

 اعيقر اهيترعحت ضيا رعجت

 ءىش لكم تاب بت7حصجول + هوما اَذِإ

 اعيلضو هب شاع نيذه ىوس

 قيرطلا اذهبو بارحملا كنتوفي الق كلل ىنياي كتاف نإ : ديزي هنبا ىلإ ةيواعم بتكو

 :ىريشقلا لاق اذهلو ءداهرلا باي ىلع نيرطاقتم كولا انيأر ىتح مهبلاطم سانلا لان

 ريمألاباِل ريق َفلاامَنإ

 تي لا يك ربيكمألا سيل

 كا وكيلا انو

 ويتققلا معنو ريحيحنألا معنا

 نيهاربلاب لالجلا رون اهل فشكتاو ءاهتيدمص ةقرعمب بولقلا تلصح اذإ هنأ ملعاو

 ءاهيناعم رس منلعو ىورخألار ىولعلا مثاعلاب فشوك «ةيفصتلاو ةيلختلا تلصحو ءةنطابلا

 ةنجلا رواسأ دهاشيق .ءامادح هل ةكتالملا ريصتق ءريكألا ءايميكلا ةفرعمب فشوك ىذلا وهف

 اتمؤم للان فحيضأ لاق لا : هلع هللا لوسر لاق امك اهرسآو
 ىسفن تضرعأ :لاقف "؟كلتانيإ ةقيقَح تيس اه هت قح لكل َنإ» :مالسلا هيلع لاقف اد

 رانلا لعلتو « توروازتي ةملا | ف " ةنخلا لهأب ىنأكو ءاهردمو اهعف قدنع ىوتساف ايندلا نع

 نآلا بق للا دوت مؤ :مالاسلا هيلسع لاقف. اًوواي ىبد شرعي تأكد «ثورواعتي رانلا ىف

 اَنلُثو تكلتيعرلا “3 و كانت اند :انالْأ َكَرْهَمَو كَمايآَو كرمع مسفناو !مّوْلاف تقرع

 هنإف هللا الإ هفنث كديري دحأ لكو ءمهعضانم .بلطل نوذتال كب ساتلا نأ ملعاو 203
 ام ترمع ولو لوّؤي نأ دب ال لظلاف .ىئامألا كيوهتست الو همزالو هعم نكف «..كل كديرب

 ىلإ تدمع فيك :هيوب نب دومحلمل ليق : :هخياشم نع ىنيوجلا ذاتسألا ىتربخأ ءمدآ ىشاع

 ىطبس نب رمعلل نيب :لوقتو ادب رقع دانا مسج :لاقت ؟ةلعأ اهل نكت ملو ةكلمملا .بلط

 م
 اتلاا عللب مسه جو باخ باه نم

 بالدعوة يول عهيق رهدلاو

 .اهتلنو اهتبلطف اهيلط ىلع كلذ ىنلمحف



 تب ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تسبب م. محو

 :(رعش) لاق ثيح ىبنتملا ىلاحت دقو

 مراسم يح راب تو حكحت

 مفلا ىف ٍلْحَّتلا انج اجيسهلا ىف : ولا رب
 دقو «لولحلاب هومجرو هيف نودساحلا لاق دق ناك نإو جدانلا ههه ناش ىلإ رظناو

 نب سابعلا ىبال ليق ىتح ؛مهتلهج ىمعأ امب هرهاظ قطنو «فئاخ ريغ توملا ىقلت
 ةقيقحلا ىفو «هقفلا ىف ىنم هقفأ وه لجر ىف لوقأ ام :لاق ؟جالحلا ىف لوقت ام :حيرش

 ضعب ىف تعمس :لاق ؟تعمس ام ةلمج نم هنم تعمس ام :هل ليقف .لوقي ام مهفأ ام

 لاق اذه لثم ىفو «؛تحص باغ نمو ؛هتداهش تلطب رضح نم :انيلإ ريشي وهو همالك
 امف :ىلجتلا فص عم توعقاو مهنأل «نبرَقملا تايس راربألا تاتسح» : هلل هللا لوسر
 اوعنتماف :؛ةدهاجملا قووار ىف مهلاوحأ تفص .؛نوكي امم فوخلاو ناك ام ىلع مدنلاو مهل

 ةدهاجملا ىف ةعومجملا مهمولع ةحنجأب اوراطف «هريغ ىلإ تافتلالا نع ال لالدلا قيرطب

 اوجرخف ةيدوبعلا مهب تقاض «هيلإ اولصو ىتح توسانلا باجح اوقرخف ةيكزتلاو ةيفصتلاو

 ىلإ ةرهاطلا سوفنلا تداع مث ؛ةيتوهاللا تافصب ةيتوسانلا تجزمف «نيملاعلا زيح نع
 ىف ثعبلا دعب ةحارلا مايخ ىف اولحف ءدوجولا بجاو تامسن مهيلع تبهف ءاهنداعم

 :(رعش) قشعلا نم ناركسلا لاق امك ردتقم كيلم دنع قدص دعقم

 هُثُكَءهَنف بحلاابببب
 هياط قأر7 ل لْاةامحر

 ناجح . تتنجتل
 ةحتيبلا وحق ويح هج نك ل“ 1
 دقارىبلق قو غشلالالظ ىف

 هب اق دق رجهلا ريمه نم" ها
 ليق امك تنأف ةيعبس ةطساب ديبالو ةيولع ةمهب ال بلاطلا كلملا اهيأ نكت مل نإف

 :(رعش)

 ةيسيس ا عسوالايج رب ال كيقكااذإ
 عمطم كدنع تاسجاللا ىوذلالو

 ههاجب شعُي هاج وذ تنأ الو

 عفت نم رشا موي تنأالو ٍ

 ديتساو كنتو و ابييدبلا ىف كتبت

 عفنأ كتتيح نملالسخ دوعو



 0.7 حصل بس سس ىلازفلا مامإلا لئاسرةعوموجبمب حا

 : (رعش) هلثمو
 اهينع لاصححشتلاو لكما شنت

 لويذلا رج تايناغلا ىلعو

| 

 رح روس الل رهو
 ل و تْوَملا نمد نبي ْمَلْؤإ

 لباونذلالسألا لالظ تخت
 ةمدخلاو ءرابكلا تادوم بالجتساو ءايادهو بتكي سانلا بولقب اذخآ نكو

 «مهتالز نع حفصلاو «مهللخأ لصوا «سانلا لاوحأ تادادمإو «ءاملعلا ماركإو ءرابخألل

 نم لصأو ىنمَلَظ نمع رفعأ نأ ترمأ ١ :لاق 0 ا علا كبدأ فيك رظناو

 الف باوجلا تدرأ نإ. ربع ىمالكو ًةركف ىتوكس لعجأ نأو ار م ىطغأو ىنعطت
 ضرأو «ةدؤت ىلع باوجلا طعأو .نيعمجم ريغ نيقرفتم لسرلا مالك ضرعتساو .لجعت
 ءءاطعلا هل لزجأ ىرسك ىلع برعلا ميكح لخد امل هنإ ليق دقف «كؤانث طسبني لسرل

 لوقب ظعتاو .رثكألل ةبلغلاف ءاودو ناءإد مؤل عمجو ةكلمم :كلملا لاقف ءرابكلا ضعب همالف

 نم تلقتنا دق اذكهف ١5٠[. :نارمع لآ) © سائلا نيب اهلوادن مايل كلتو © : ىلاعت هلل.

 نينمؤملا 0 لاثمألا ىلإ رظناو ءكاوس ىلإ كنم لقتنتسو .كيلإ كاوس

 رولا م هيلع

 1 ب ا نعبلالا ٍنّمز ىف َسانلا
 نصمت اكيل ةياد اني ماعلا [تيلوتتتو

 اوُفرَصْلا اهلمح نم ْتَرَع ام اذإ ىتَح
 هررباهب اوناك دَقواًنوقةعاهنع

 اره سان دنت انو يطق ول وانجو
 هرببغلاو حايرألا نماهيلع ًارهد

 مهلك ضْرألا لْمأ تاور رتكبجت كلف
 هرشع نمرشعلاَسِيَلَف لقألا الإ

 هبرحجت ىتتح رم ند منتال

 كيت رتبحت قاري م اير
 نمو ًالسر سانلا نم هللا ىفطصا دقف هيلإ نكرت نم سانلا نم كل فطصاو

 موي لضفألاف ماتا لوحي ىلع كيرع اذاو.ةئلابسر لمي ثيم ملعاةللاو «ةكفألملا
 سيمحلا ةليل لاو «رقفلا نم نمأ مامحلا ءاعبرأ نيعبرأ لخد نم رثألا ىفف «ءاعبرألا



 تح ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجمب 7س خشب 0.

 دصاقملا بايرأو ءاملعلاو ءايبثألا غلب اهيفف «ميركلا هللا نم كتاجاح بلطل ةعمجلاو

 :(رعش) ةسايرلاو

 ةرُكأل سلامم ناكامَّناكو

 ربقشما نع لاستالو 7 تت نط
 ليقو راجلا لو نع ليقدقف :هتجاح غلب اهكردأ نم ةعاس ةعمشجل موي ىقو

 اهل ةيراج كرتت تناك اهنأ اهيلع هللا تاولص ةمطاق نع لقن اذكهو ءهرخآ ليقو ءطسر

 اذإف ءاّدحأ اهيف ملكت الو ماعنآلا ةروس اهيفا أرقاو . ةعمجلا موي نع سمشلا بورق اهفرعلا

 هللا نأل «لأساف .[178 :ماعتألا] « هتلاسر لعجي ثْيح ملعأ هللا: ىلاعت هلوق ىلإ تلصو
 لئم ءهموي ىف ةيصاخ هل ناك ءايبنأللا' نم لكو .نييبتلا نم هيلع مسقأ نع مسق در ام

 حوتل تاراشبلا تءاج ءاثالثلا موي ىفو «ميهاربإل نينئالاو ءىسيعل دحالاو «ىسوملا تبسلا
 سيمخلا ناكو ءةينيمرأ لهأ ىلع تشدارز. رصتنا ءاعبرألا موي ىفو ءةرصتلاب مالسلا هيلع

 بكوك لكل اولعجو اولاق ام عوبسألا مايأ ىف نومجنملا لاق دقو .. هلي هللا للوسرل ةعمجلاو
 «خيرسلل ءاثالثلاو ءرمقلل نينثالاو ءسمشلل دحآلاو ءلحزل مهدتع تبسلاق :اًمري

 علاط نأ مهنم روهمجلا ركذ دقو .ةرهزلل ةعمجلاو .ىرتشملل سيمخلاو ءدراطعل ءاعبرألاو

 كلذ نم البت فشكن نحنو ءرارسألا ىلع اوعلطي مل. مهو ءةرهزلا ءالوت ُهْلِيَع هللا لوسر

 قرشملا ىلإ ىسيع ةلبقو. ,ةهجلا كلت ىق لحز ميكحتل برغل ىلإ اعد ىسوم.نأب لوقنف
 نم الإ دحأ هيلع علطي مل رس اذهو ةبعكلا ةهج ىلإ هتك دمحم انين ةلبقو «سمشلا وحن
 سمشلا مهسو ءاّنيِع لحز مهس ناك مارحلا ةلبقلا ليقتسم ماق اذإ هنأ كلذو ؛هللا ءاش

 متف ءةيولعلا ةهج ىف غلب دعسو رئاطلا رسنلاو .نيفتكلا طسو' ةلباقم ىف ىدجلاو ةلامش

 تلعو. ؛هتجح تغليف ءهاوس دحأ هيصي ملام ةتاعسلا مهسب بيصأغ ىتام ةداعسلا عم

 لهأو ئرشملا نم كرتلا اهرصنف ىتعيربت تدضعو .هتمأ تدعسو ء«هتلو»» تماذو». «هتملك

 تم يكب نا نطل ا ربت حيا عيب تح ثور
 ربخ مهنم ىلام يكرلل لئاوأ

 . ىناثلا تيبلا اذكهو

 ىلإ ذفن نيح ءمهبيبطو لحاسلا كلم سونيلاج عم مالسلا هيلع ىسيع ةنصق عمساو
 نوناك رهشلا. اذه ىف انل هفشا لولسملا لجرلا اذه. لب ىتوملا. ءايحلإ كنم» بلطن. ال انإ : ىسيع

 ةئيه ىلع دوسأ اًئيش لجرللا ءاقغ ءاهنم هاقسف ءةخيظبب ىنوتشا :حيسملا لاقت !ك نمءوأ انأو

 :مالسلا هيلع ىسيمع لاق مث ..هب ضرم اال انميلس ىلانعتت هللا ةزردقب ماقف هقرحملا زبخلا

 ةلع سونيلاج ىلع راثو الإ ليللا فصتنا امه ةدابعلا لكيه لخد مث: .سونيلاج ىنددهي



 داو. مو تهحبسسللبلم٠ع٠ سب سسس سس  ىلازفلامامإلال ناس ةعويحم جح

 نقلا اكرولا ض راب ىلع نيهتسوي ىتلدعو .حبصلا لبق اهب تامف ؛ةيئاركلاو ايروطاس:
 باتك ىف اًئيشو ءباتكلا اذه نم نكامأ ىف هنم اًذبت ركذن ةميظع صاوخ اهضرأ تاينب
 ريزولا هب ىشو دقو ىرعملا نامز ىلع ةرعملا تلخد :مالسإلا خيش فسوي لاق «ليبسلسلا»

 لكأو ةروصلا داسفإ ىري ال ىمهرب لجر ىرعملا نإ لاقو ءحلاص نب دومحم كلملا ىلإ

 لمح ىتح اًدهاج ريزولا لزي ملو «لقعلا ءافصب لصحت ةلاسرلا نأ معزي هنإو «ناويحلا
 خيشلا ىلإ لخدف ءاّسراف نيسمخ هءارو ذفنأف «ىرعملا ءالعلا ىبأ خيشلا راضحإ ىلع كلملا

 «ةفايضلا راد ىف ناسرفلا لزنأو دجسملا ىرعملا لخدف .ةصقلاب هاملعأو هباحصأ نم نالجر

 «كلملا كبلطي «ةثداح انب تلزن دق ىخأ نبا اي :لاقو خيشلا ىلع ىرعملا مع ملسم لخدد

 لآ ىلع مامذلا نوكتو مامذلا ىوذ دنع راع انك كانملس نإو ءانزجع كنع انعتام نإذ

 ىماحيو ىنع بذي ناطلس ىلف «كفايضأ مركأو كمغ كنع ففخ :ىرعملا لاقف ؛خونت

 لزي ملف ءهب لستغاو هيلإ همدقف !ءاملا مدق :همالغل خيشلا لاق مث ءهامح ىف وه نمحم

 .اذك ةلزنم ىف وه :لاقف ؟خيرملا نيأ :همالغل لاق مث ءهرثكأ رمو ليللا فصتنا ىتح ىلصي

 كلذ هب لعفف !دتولاب ًالصتم ىدي ىف اًطيخ دقعو «هتحت ادتو برضاو هبقرا :لاقف اذكو

 ال ىذلا كامح ىف انأ «تاعونصملا عناص اي .لزألا ميدق اي «للعلا ةلع اي :لوقي هانعمسن

 انلأسف «ةّئميظع ةذه انعمسف .حبصلا قراب قرب ىتح ريزولا ريزولا لوقي لعج مث ءماضي

 انءاج سمشلا عولط دنعو .ًالجر نيعبرأو ةينامث ىلع تعقو ةفايضلا راد ىه ليقف اهنمخ
 ىلإ خيشلا تفتلا مث .ريزولا ىلع مامحلا عقو دقف خيشلا اوجعزت ال :هيف لوقي رئاطلا باتك

 «زاكرهلا ضرأ نم تنأ :لاقف :ىلاعت هللا ضرأ نم :تلقف ؟تنأ ضرأ ىأ نم :لاقو

 لاق مث «ماشلاب انتجح ناكو «قيدنز ىنأ اومعزو ىلتق ىلع كولمح ؛ىلع نب فسوي تنأ

 :(رعش) ةلاحلا ةقص ىلع بتكا :ىل

 مهتيتل ىنامأ ىف تصحو اونا

 لاب ىلع ىتماوور-س ّضئَيْمَلتبو
 مهماهس تاراشإ ىلاوقوقفو

 لايمأب ىنماّعقو تحَبْصاَق

 ةكئالم ىدْنُجَوأكنونظاًّم قف

 لاساج نحو فاوط نيب مهدْنجو

 تعنم ىتلا ىسوماصعت هه

 لارسإلآ تجنواكلم نو عرف

 1 هلا رهذلا وكس قسيعوعسح بقا
 لاك تقال راكبا رس حتا دنلا/ قه داو



 لج ىلازفلامامإلا لئاسر ةعوموم تسس٠٠لللسللل م. أ

 رحمحلا باك ف ا وسو

 خا تسللتق٠قاتَت اذِإ

 و

 ىلابرس ضقلا سيخ نم ىنّتيآر
 ناك ”قهدلا يتييعتالا لكاآال

 ىلامأو ىلاسمعأ ءوس نم فات

 مهلك عرشلامرح نعمه

 ىلاعلا لزنملا كرتب ىنورفأير

 1 ا ل ا ل ل

 رد ايحاو ارا يحب 7س وح

 هلمؤأ لمس نع ىنيد نو

 لايجب موتا ةيعبت نإ

 «ىنهلا برشملا ىلإ تلصوو «دصاقملا تغلب فصولا اذه ىلع كلملا اهيأ تنك اذإف

 ىنايفسلا كاملا تنأ نوكت امبرو .ىشاجنلاو ةوسنلقلا ءاعد لثم ريصتو «كءادعأ تبكنو

 امبرو «لاملاب سانلا ذإ «عرزلاو عرضلاو عرذلا كب دوجيو .«بعت ريغ نم نوصحلا كل حتفب

 ةبطخخ ىف لاق دقو «نوكي نأ زوجي ناك دق امف .ردنكسإلا دعس امك تالاحلا هذهب دعست

 دعب اذهو دابعلا ىلإ نسحيو دالبلا دهمب «فئاخ دهاز لداع كلم روهظ نم دب ال :نايبلا

 فشك ىف اهتشارف ترهظ فيك ةينابرلا رطاوخلا نم هذهو .هللا ءاش امب نيعبسو ثالث
 امب ربخيف ظوفحملا حوللا ىف ام هل نيبتي ءدسلا عفتري بلقلا باجح قر اذإف «ةبيغملا رومألا

 دنع اهرس عدوت كولملاو ءءاشي نم هملعي بيغلا ملاع هللاو ,بير ريغ نم بيغلا ملاع ىف

 هذهل كلملا اهيأ هبتناف ءدومحم ناطلسلا عم رايأ ةياكح تعمس دقو «هراتختو هبحت نم

 نم قيلأ ءاملعلاب كلملاو .نيحصانلا نوبحت متنك نإ مكل تحصن دقو «تاراشإلاو تكللا

 ثراوو رصان نم ضرألل دب الو «ًالوعفم ناك ارمأ هللا ىضقيل نكلو ,نيقسافلا ةرجفلا

 .هدابع نم ءاشي نم اهثروي



 دب ه7 جح ف ببسي سسسسللل  ىلازفلامامإلالئاسةعوموجبم بح

 ةقشم حرش فشكن نكل «؛ءاودلاك نايحألا ضعب ىف هيلإ رقتفم وه سومانلا نأ ملعا

 لك بطاخ هركذ هزنملاو .مهلوقع ردق ىلع سانلا بطاخ عرشلا نإف «ماوعلا دنع لاوحألا

 .دوضنم حلطو ةووصحي ندب مومو ءهنودلخم نودتلو و موفلف هلّمعيو هقحتسي اب دحأ

 افقي د : ةمايقلا] 5 رظان اهبر ىلإ <18 ةرضان ذئموي هوجو ةلاعلا ممهلا بابرألر

 :(رعش) همظن ىف هبن دق دشنملاو

 ةييسه ات د اتق د انتا
 اطسو ٌمَقَت نأ رذخأو سأرلا ة وأ .
 .دهزلا قيرطب سومانلا ىف ًابهذم اهل عرتخت ةفئاطو ؛هلهأ بيبح نامزلا نأ ملعاو

 ربكو .نافهكلا ىف عاطقنالاو «لينلا ناذأو ءسناربلاو ءمتغلا دولجو «تاعقرملاو .حبسلاك

 ءرونلا رهظت ةفئاطو .اذكو اذك ىنالفلا عضوملا ىفف بهذا هبحاصل لوقي نأ ثيحب رومألا

 «مادقألا نهدو «تاماركلا ضرعمب تايجنرينلاو تالبعزخلا راهظإو ءروبقلا نيب دعقت ىرخأو

 راهظإو ؛رانلا اهخسو بهذي ىتلا نيصلا لدنمس نم قرخلا راهظإو ءرونلا ىف ضوخلاو
 ؛ءاوهلا ىف ةداجسلا فوقوو ء؛ءاملا ربعيف لعنلا ىلع مسلط برضو «.ةذبعشلا دمو .ففخلا

 نيب قرفلاو .اهل ددع ال كلذ نم ريثكو «نهدلا نود ءاملاب جارسلا لاعشإو «ليدانقلا ةلعشو

 زجعملا وهف ءديجملا نآرقلاك .سانلل هراهظإو ئشلا ءاود وه ةماركلاو. رحسلاو ةزجعملا
 تاماركلا بابرأ امأو .نهربملا تالاح كلملا ىلع ىلطت الف ءمظعألا سومانلاو ءربكألا

 دس لمعلا مهل فشكف ءاولمعو اولمعتساو ءاومدخو اومدختسا نيذلا مهسف تافشاكملاو

 ةدهاشملا تعقوو ءاهداوسو اهقرز لازأف ةيبلقلا هبشلا ىف ام ركذلا ةهج برضو «ةلفغلا

 ىف ةسدقملا سوفنلا تماهف .«قيدصتلاو قدصلا رونب بولقلا تروئتف .ةدهاجملا بيقع

 رطاوخلا ترهظو «ةيموميدلا راد نم ظوفحملا حوللا رس فشكناو «ةيدمصلا جورملا ةماهم
 ةيحص نم تفاوو ءدوجولا لامك بلق ىف تقرغأف ةمولعملا ةلذرلا ماسجألا نع ةيفاصلا

 ةيؤر ةيادبلا ودب باب ناكف «قئارطلا كلف نم قئاقحلا رامقأ مهل تغزبو .دوجلا لمهأ

 مث ءايميهاربإ رمق راصف ناميإلا شرع شقن نم ىنابرلا رونلا طسبنا مث «فيعض بكرك
 قداصلا بلقلا قر مث ؛ةيناهربلا ةقيقحلا سمش ضيف نع ةيئابرلا ةبحملا نويع تسجنا
 قايتشالا ةحنجأ تقفص مث ءاكلمو اًكلف تفداصف ةمهلا ولع قاد ىلع قالا لف ةاصلا

 بايث تقشو «تبرقتو تبرطو «تبرق ال تبرش .فوخلا هايمب اًجوزمم ةبحملا راقع تفداصف

 رمش اركي ىف قدس ف لكلاب هيانتحتلاو نركلا



0 
 : ىتولَس لذوعلا ىلع تْعَلَخدَقَلَو

 ماجا نير قاب َتَفَلَحَو

 برحلاو .ليولا ميظع نم قداسعلا قفافلا ىدانو ةيرطلا ندادتم فاوزا فخ

 :بوركلا بورد عراوش نيب ىدانف ةالخلا ةوالح لمح نع زجءع

 ىنكَس ىلعاجو عار اب

 هُفطعي بتسعلا لَعَل اَتاَصَو

 امكئيدح ىفالوقو ىباضرَعو

 هسفلتت نارح هلاب دكبع لاياكتك

 1 ةفطالم ىنالوقمسابتؤإف

 هُقعست كنم لاصوب ولرّضام

 هكهتم كلاب نايمه انو

 هُفرعَت انسلالوقو هاطافغف
 ةنادتلا ىلا زكي «نينتلا لمح امحت ةردقلا دي هتتامأ لمحلا فعض هنم دهوش اذإف

 هذختا نإ ؛ءعامسلاو تامفنلاب ببشتي هتيادب لاح ىف هارئف «نونفلاب ةياهنلا ىفو «نونجلاب
 اًرسج كلذ لعج نإو باب هل روسب مهنيب برضف بابلا نع ههجو فرص هتداعو هبأد
 تالاح ىف لخديف «فراعملا ملع وهو ربكألا ملعلا ىلإ رغصألا ملعلا نم هب زوحي
 رسكنتف «نيملاعلا بر دنع ةيتوهاللا مكحلا راجشأ تحت ليقيف «نيقداصلا تاماقمو نيقشاملا

 نم اًدحأ ىأر اذإف «هتمارك راهظإ هماقم لقأف ءهتداعس بالود هب روديو ةيناسمج تاجاج-ز
 هنأ ةيرماعلا ىليل ىف ةينونجملا تاياكحلا ىف لقن امك «هبارتو هلعن تحت هدخ عضو هئاب-أ

 مث ؛ىليل باب سرحي هتيأر :لاقف «كلذ ىف هل ليقو ءهيقسيو همعطي بلك هفتك ىلع ىئر
 :(رعش) دوأت نيح دشنأ

 اهيجححجلس ةاولقنا نيك نوشحتا فأر
 الي ان ببالابه يلإمضق

 هنن نان كام ىلعهووماللف

 البن بلكلا تْحْنَم مل اولاسقو

 ننيميبصت ىتالتم ورث لاصقإتتق

 ىليل باب ىفنةكل مسدهتأر

 ىلع ىلصت الأ :هل ليق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ» ىور ام هدضعي اذهو

 ىتعكر ىلصي هتيأر انأ :رمع لاقف لّصُي مل نَم ىَلَع ىَّلصأ ال :لاقف ؟تام دقو نالف



 هيلع ليربج هءاجف !«ةَلاَ الإ لص ْمَل ْنَم ىلع ىلصأ فيك :مالسلا هيلع لاقف ءديعلا

 نم باببف ىباب نم هتددر اذإ ةرم انباب ىف هوأر سيلأ دمحم اي» : هل لاقو ة ةرضحلا نيمأ مالسلا

 .«نيملاعلا نع ىنغل هللا نإ .ىتكئالم هيلع تلصف هل ترفغ دق ىنإ دمحم اي ؟فقي

 ةرشع ةعبارلا ةلاقملا
 كلملا ةعاط ىلإ سانلا بولق بلجن ىنلا ظعاوملا ىف

 : لوقنف ىرخأ ةقيرطب كفرعن نحن اهو .كلملا ىلإ ةيعاد ةثالث قيرطب كانفرع دق انإ

 نيفأو هيلباوت ةلافمو هكلو هلاو ةلاع كللملا لق قيمت عض نذلف ني زناقلا كيلا" اهبأنا
 حونو «مايخلا طيخم سيردإف ؟نانجلا بحاص داعو «ناعنك نب دورمن ناك نم :هل لوقنف
 ناميلسو ءرجات حلاصو «غابد تولاطو « دارز دوادو «نأضلا ىعار ميهاربإو «مايألا راجن

 ءاشت نم كلُمْلا يتؤت إ)» :ىلاعت هلوقب ظعتت امأ «ثارح مدآو «جارس ىسيعو «صاوخ
 دب ال هنأ ملعاو 017 :نارمع لآ 1 #4 ءاشت نم لدتو ءاشت نم ٌزعتو ءاشت نم كلملا عزنتو

 تمهف نإ .هريغو لمنلاو لحنلاك مدقمو ريمأ ناويحللف ءهيلإ ليمتو هب ىدتقت كلم نم كل

 هيلع عرشملا لوق تعمس امأ .فيسلاو كتماه الإو ,فيض نم عوطأ نكف لقعلا ناذآب

 اوعبطأو هللا اوعيطأ )» :ىلاعت هللا لاق .«اًيشبح دبع ناك ولو مرعا اوعيطأ» :مالسلا

 : هلع هللا لوسر لاق دقف ظعاوملا تمهف نإف .[05 :ءاسنلا] 4 مكنم رمألا يلوأو لوسرلا

 رسنلاو براقعلاو ىزابلا ىلإ رظناف لهجلا دبرع نإف ا"مهديس ىنإف ديعاسملا اوكباشت ال»

 : حشر تابلألا ووذ ةمظتامك :تاينلاز

 ةويسن قب ىنسلا قزرلا بلاط اب
 فوفشم نطابب تنأ تاهيه 1

 القلا فيج ةوقب رولا تعر

 يعض َوْهَو دهشلا بابذلا ىعَرو

 اذإو «لوألا موقلل ىرج امب نئفت الو «لودلاو نامزلا كباشت ال لقاعلا اهيأ تنأو

 «ىسيطانغم بذج اهيف موقلا سافنأ صاوخ نإف املم مهب نكف نيضاترملاب تعمس
 ام مهل ذختا الجر نوعبرأ مهو «ةيدنهلا ممهلا بابرأب عمس امل نينرقلا ىذب تعمس

 ىلإ رظناو .مهسادف مهممه تقرفتف «قاوبألاو لوبطلا ةجعز لثم ءمهممه قرفو مهجعزأ
 تاملكلا بذكت الو تاراشإلا نم دزتساو «ةيفاك اهنإف كلملا باتك ىف اهانعدوأ ىتلا ىناعملا

 ريغ نم ءامس الو «ءسأر ريغ نم مسج ميقتسي ال هنأ ملعاو ةتاعملا تار اهنإف

 ءرقفو ىنغو «ةايحو تومو .ةراجتو ةحالفو .ةرامع ريغ نم را سيح ار دوت

 .دعي اميف كل نيبنس امك «ضعبب اهضعب ةموظنم رومألاف «ةرازوو ةرامإو ءةسايسو كهو



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجو»و سلسل سل الل.

 ةرشع ةسماخلاةلاقملا
 لدتسملا ليلد عطق ىف

 ليلدب كسمت دقو الإ نيرظانملا رشاعم اي مكنم ذخأ ام :ليلدلا ىف لوقي ام ةلأسم

 ًاليلد نوكي فيك ضوقنملاو .هضقاني امب ةرظانم هضراعيف ء«ًاليلد نوكي نأ هدقع حلصي
 ضقنلاب ةلعلا هضراعو «ليلدلا جهنم نع لطبف ةلعلا هتلخد دقف هريغب ضقن اذإ ضقانلاو

 دقف ضقنلا هضراعو ًالوقعم وأ ًالوقنم ناك نإف .عوطقم ريغ اًمولعم ًالزلزم ليلد لك راصف

 نيأف ءاعم نوقلاو مكحلا نأل ءعرشلا ترده دقف هلوق لطب تلق نإف ءهلوق وأ همكح لطب

 .؟ضوقنم لوقنم ىلإ سايقلاب دنتسي فيكف اًسايق ًالوقعم كليلد ناك نإو ؟لدتسملا هقف راثآ
 كمالك نأ تملع اذإو ءرظنلا ىف مالكلا لطبف ؟لاؤسلا هب ىشمي فيكف سايق ريغ ناك نإو

 نع ةلصفنم ريغ ىه مأ *لولعملا نع لصفنت ىتلا ةلعلا امف ءلولعملاو ةلعلا تحت لخدم
 تناك نإو ؟ًاليلد نوكي نأ زوجي فيكف لولعملا نع ةلصفتم ريغ ةلعلا تناك نإف ؟لولعملا

 ؟لوقلا نايبتل كليلد نيأف هريغ اهنإ تلق نإف ءهريغ وأ هسنج نوكت نأ امإف لولعملا ىف ةلخاد

 نم لكو ؟لولعمو هيلع اهنأب ةجيتن ريغ نم نيبم دعب ىتأي فيكف هسنج اهنأب تلق نإو
 ؟هل عوطقملا ليلدلاو هب صيصختلا راثآ نيأو ؟هقفلا صخ فيكف .هيقف وهف ئشل هسفن تهقف

 ةجحلا نم لاكشإلا لاوز وه ةرواجملا تلق نإف ؟ةرواجملاو ةرظانملا ىنعم امو رظنلا امو

 «هتلاسرو هتديصق ضيب نالفو «نيب نيح برعأ اًنالف نإ ضيعبتلا لاقي امك «نييبتلا قيرطب

 ليخلا لادج وأ ةكباشتملا لادحلا تلق نإو ؟ناهربلاو ليلدلا عطق اذإ كتجح نييبت راثآ نيأف

 ناك اذإ ةيحالطصالا تاظفللاو ةيوغللا ةلاقملا هذه كعفني امف ءضعبب هضعب كتساح نيح

 مهقي روخف باوج نم دب الف .موصخلا نم هيلع ةلخادلا ةلعلاو ضقنلاب اعوطقم كليلد نتم

 لاؤسلا ريغ نم كباوج ناك نإف .ةعفادملاو ةطلاغملا لمتحي لاقم وأ ماقم اذه امف ءرطاخلا

 «ضرقنم ريغ عطاق ناهرب نم دب الف ةلأسملا سفن نم ناك نإو «هب ةفيعض هلخادم وهف

 نأ امإف ئشلاب ةفرعملاو ةجحلا نع تلئس اذإو .اًباوج نوكي نأ حلصي ال لولعم ضوقتملاف

 ةفرعملاف ءًالدتسم هب نكو هشمف ءضوقنم ريغ ًالقع وأ ًالقن عطاق ناهرب كتفرعم نوكي

 ضعبلا ليبس نكي مل اذإ هب عوطقملا ناهربلا وهف هسفنب ناك نإق ءهريغب وأ هسفنب امإ ئشلاب
 رقتفت الف «لجر اذه :لوقت ام لثم اهقيدصت اهناهرب ناك ةيقيدصتلا ناهربلاف هيلع ًالخاد

 ضعب ىف ىنعم هيلع درطيال اذهف ءةسمخ نم رثكأ ةرشع وأ ءراهن وأ ليل اذهو «هنهربت نأ
 !ىنعملا اذه لثم ىلع ليلدب تأف ءناهرب ىلإ رقتفي الو مسقني هقيدصت نأل ءسكعني الو

 فحبق وأ مهفل وأ لهجل نوكي ال لعملا نأو ءاهلولعم قرافت ال ةلعلا هذه نأ تملع دقف



 دحاوا١ تتبب٠سش٠*٠سج  ىلازفلامامإلالئاسردهعومجبم جس

 لازأ ضقتنلا لخد اذإف .ةضوقنم ريغ ةلوقنم وأ ةلولعم نيهارب وأ ةيقيدصت نيهارب نوكي امنإو

 متملع دقو ليسارملاو داحآلا رابخأب نولدتست مث. ليلدلا عطق انلوق ىنعم اذهف «ليلدلا مكح

 + .ليلق قحلا راهظإ

 ةرشع هسداسلا ةلاغملا

 اهبابسأو اهبادآو ةراهطلا باتك ىف
 ءىش لك نم بلقلا ةراهطف نطابلا امأف ءاّنطاب وأ ًارهاظ ضرف ةراهطلا نأ ملعاو

 ضيفلل ًالحم بلقلا راص ةلماكلا ةيفاصلا ةراهطلا هذه بلقلا نم تدجو اذإف ءهّللا ىوس

 تسجبناف «سدقلا راهن رين نع رارسألا ةيطغأ فشكو ء«ةيهلإلا ةيندللا مولعلاو ىنايرلا

 ىلإ مث ءاهفراعمو ةصاخلا ءامس ىلإ تاوهشلا ضيضح نم لقعلا ىقرتو «تاماركلا نويع

 ىلإ مث «ةبقارملا ىسرك ىلإ لماكلا رهوجلا لقعلا ىقرتي مث «ةيبوبرلا رارسأ فشك ءامس
 عابطلا لكايه ىلع اهراونأ قرشيف ةبحملا فحت دئاوف دئاوم هل مدقت مث ءسدقلا ةرضح شرع

 اذإو .ديعسو ىقش مهنمف «دييأتلا قيرطب ديجمتلا حول قوف ديحوتلا ملق ىرجيو «ةملاملا

 «بابحألا نيب عماج ره توملا نإف «توملا ىلع تفلت مل ةنطابلا ةكلمملا هذه كل تفشك
 دقو .[94 :ةرقبلا] « نيقداص متنك نإ توملا اَوُنمََ »مهنيب قرفم تارفانتملا عابطلا ىف

 : ارعش هيف مظنلا تعمس
 ملأ نم هه قلت ىّذلا كيلع لهم

 عمتجي بابخآلاب كُلْمَش َناَك نإ

 ىدانم ىدانو ءميسنلا حير تبهو «ةيلختلا ادب يف لاضولا تاساك كيلع تعلط اذإف

 اكلم كحور ريصت كلذ دنعف . + :نيففطلا] 4 نوسفاتتملا سْفاَسيلَف كلذ يفو » ميدقتلا

 .راث هسسمت مل ولو ء ئضي

 مهو درجم لقع ةفئاطف :فانصأ ةثالث مهفنصو قلخلا قلخ ىلاعت هللا نأ ملعاو

 طسو مهو مدآ ونب مهو ةوهشو لقع ةفئاطو «مئاهبلا مهو ةدرجم ةوهش ةفئاطو .ةكئالملا

 قحتلا هلقع هتوهش تبلغ نمو «ةكئالملاب قحتلا هتوهش هلقع بلغ نمف .نيتفئاطلا نيب

 001 :دوه] # ترمأ امك مقتساف 9 مئاهبلاب

 لبق كيدي لسغاو ءرمخملا ءانإلا ىف رهاطلا ءاملا مدق ؛ةرهاظلا ةراهطلا ىلإ دوعن مث

 ةيمستلاب كيلعو حضنلا فوخ زشن ىلع نكو «ةلبقلا كئوضول لبقتساو ءانالث ءوضولا



 مث ءهجولا نم ءزج لوأ دنع ةينلا :ةتس ءوضولا ضرفف «ضرفلا أدبم ىف ةينلاو كاوسلاو
 عم نيلجرلا لسغو .سأرلا نم لبقملا حسمو ؛نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ مث ءهجولا لسغ
 وضوب ةبانجلاو ضيحلا لسغ مث ؛نيهجولا حصأ ىف ةالاوملا ىف بيترتلا مث «نيبعكلا

 ادعاق مونلا : ىهو ءوضولا ضقانم مث . ضيحلا وأ ةبانجلا لسغ ةينو 00 اًثالث لسغو

 ضقتشتنيو ءامهنيب لئاح الو ةأرملا لجرلا سمل مث «ناك نف ىأب لقعلا لاؤز مث ءائكمتم

 مدقلاب دجسملا لوخد بادآ مث جرفلا سملو ؛نيتهجولا حصأ ىف سوململا نود سماللارهط
 رمقلاو سمشلا الو ةلبقلا لبقتسي الو ربدتسي الو «جورخلا ىف ىرسيلاو لوخدلا ىف ىنميلا

 رهاط لكب ءاجنتسالا زوجيو ءهيلع نم هللا مسا هيلع ام ىحنيو ؛لئاحو رتس ءارو نم الإ

 .لحملا ىذؤي امب وأ جراج نأ مظفيد ءاتحتيسالا روت الو ير يطلب ما ايلا

 محل هوسكي هللا نإف «نيطاّيسشلا مكناوخإ ماَمَط ُهْنِإَف مظعلاب اوُجْنَتسَم ال» : هلل لع لاق دقف

 :هلوخد ىف لوقيو «ءانف لهأ ةراهط ىهو ءاملاب رامجتسالا بقعي نأ لضفألاو .هولكأيف

 :لوقي جرخ نإف «سجنلا سجرلا ناطيشلا نمو «ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ىنإ مهللا»
 الو ءدكارلا ءاملا ىف لوبلا زوجي الو «ىنافاعو ىذألا ىنع جرخأ ىذلا هلل دمحلا كنارفغ»

 مميتلا زوجي مث .هريغو ةرمشم ةرجش تحتو «ئطاش وأ قيرط ةعراق ىلع الو ءضرأ بقث

 بارتب مميتلا زوجيف «نيمث ثودح وأ ءحارجوأ ؛ئراط فوخم درب وأ «ئراط رذع نم

 نيتبرضب .ةدوجوملا ةفوخملا راذعألا عم ةبانجلاو ضيحلا نع زوجيو .ديلاب قلعت رابغو
 «رادج وأ رجح نم ضرألا نع دعص ام لكب مميتلا زوجي :انريغ لاق .هيديو ههجول

 دقف «ئضوتملاب ىلصي نأ مميتملل زوجيو الا نمماكا 0 ءتقولا لوخد دعب نكلو

 .ةراهطلا طرشب رئابجلا ىلع حسملا زوجيو ه هيي هللا لوسر باحصأ كلذ لعف

 ناتلاقم وهو ةالصلا باتك
 نوفراعلا اهيف دجي امو ةنطابلا ماكحألا ىف ىرخألا ةلاقملاو :ةرهاظلا ماكحألا ىف ةلاقم
 لمكأو ءةعكر ةرشع عبس اهتاعكرو تاولص سمخ ىه ضرفلا تاولصلا نا ملعا

 ةراهطو ءرهاطلا ءاملاب ءوضولا لامك لثم ةرهاظلا اهماكحأو .ةعكر ةرشع ىنامث اهتتس

 عوكرلا ىف ةنينأمطلاو ءةحتافلا تاديدشتب نايتإلاو «ةلبقلا لابقتساو ءناكملاو ندبلاو بوثلا

 :تارم ثالث عركرلا 2 كلوقو . عوكرلا نم عفرلاو «ءنيتدجسلا نيب لادتعالاو .دوجسلاو

 .اهلثم اهذمجيبو ىلعألا ىبر ناحبس#) :دوجسلا لوقتو ةهذمحبو ميظعلا 6-55 ناحبسالا

 ىناثلا رجفلا نيبت اذإ حبصلا ,تقوف :تاقوألا ةفرعمو .فانتكالا مث ؛لامكلا لقأ وهو

 كلفلا طسو نم سمشلا تبيرغ اذإ رهظلا تفوو ءسمشلا عولط ىلإ ءادألا تفو ىقبيو
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 .ةدايز ىندأ هيلع دازو هلثم ءىش لك لظ راص اذإ رصعلا تقو ىلإ ءادألا تقو ىقييو

 باغ اذإ ءاشعلا تقوو ؛ليللا عولط عم برغملاو سمشلا بورغ ىلإ ءادألا تقو ىقبيو

 نيقتملا ةالص تقو وهو «ضيبألا ىفشلا باغ اذإ ىنزملاو ةفينح ىبأ دنعو ءرمحألا قفشلا

 نم ىحتستو «بادآلا نيناوق مزلت مث .ةيافكلا ىلع الإ ضرف ال طرش ناذألاو .راربألاو

 هللا لاق «كيلإ نيرظانلا نوهأ ىنلعجت ال :ريخلا تعمس امأ «كناطلس نم ىحتست امك هألا

 الإ اهتاقوأ ىف اهب ىتأتو هللا رئاعش مظعتو :دلبلا) 4 ترمأ امك مقتساف 9 :ىلاعت
 مث .ةرصعلا ىف اورخأو ءرجفلا ىف اورونو ءرهظلاب اودربأ» :لاق امك رحلا ةدش ىف رهظلا

 ليللا داروأو «نيبرغملا نيب ةالصلاو «حيوارتلاو ءىحضلا لثم لفاونلا لماوكب ىتأت

 «فهكلا ةءارقو ءاهيلإ قبسسلاو «لاستغالا لثم اهبادآو ةرشعلا ةعمجلا موي نئسو هرحسلاو

 «لاوزلا لبق ةينيعبسلا ةالصلا ىلع اهيف بظاوتو ه هلِلَع هللا لوسر ىلع ةالصلا ةرثكو

 تاميلست تسب ةعكر ةرشع ىتنثا نم ةجاحلا ةالصب اهيق ىتأتو .ءايحإلا ىف اهلعف بلطتو

 نم تعغرف اذإف « دَحَأ هللا وه لق :تارم ثالثو ءةرم ىسركلا ةيآ ةحتافلا دعب أرثت

 هيب لاقو ّرعلا سبل ىذلا ناحبس» :كدوجس ىف لوقتف مالسلا دعب دجست ة ةالصلا عيمجج

 ىذلا ناحبس «هملعب ءىش لك ىصحأ ىذلا ناحبس ءهب مركتو دجملاب فطعت ىذلا ناحبس
 كلأسأ ءةمحرلاو لوطلا ىذ ناحبس .؛مركلاو زعلا ىذ ناحبس .هل الإ حيبستلا ىغبني ال

 كدجو ءمظعألا كمسابو «كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو ءكشرع نم زعلا دقاعمب مهللا

 لآو دمحم ىلع ىلصت نأ ءرجاف الو رب نهزواجي ال ىتلا اهلك تاماتلا كتاملكبو ءىلعألا

 الو «ةبوصغملا عضاوملاو ةسجنلا عضاوملا ىف لصت الو .ةزئاجلا كجئاوح لأسي مث «دمحم

 سانلا عمتجا اذإف ءراغصلاو لذلاو هب ةنكملاب موقتو . بهذ متاخ ىف الو ءريرح بوث ىف
 قحلا ىلجتك ةظعوملا ىف بيطخلا روهظف ءروصلا خفنك نذؤملا توص بسحتو «ةمايقلا هبسحت
 دجسملا ىف فارصنالا مث فقوملا ىف مهمايقك ةالصلا ىف سانلا مايقو «خيبوتلاو قلخلا بتعب

 .ريعسلا ىف قيرفو «ةنجلا ىف قيرف :داعملا موي مهقرفتك
 رجشلا نم اهريغك ةيمدآلا ةرجشلاو .اههيبنتو ءاضعألا ةراهط وه ءوضولا ىف رسلاو

 «لسغلاو ءوضولاك ءاملا اهبرشو «قلحلاو رفاظألا صقك اهعورف ميلقتف «ةمدخ نم اهل دب ال

 ىقاوس نع مولعلا لوقب تابنإ ةيويندلا تالضفلا كرتو ءاهبادآ نسحك اهتمدخو اهفيظنتو
 ىف لضفلا هايم نايرجو ءاهتمرحو اهطابس لئاذرلاو حئابقلا نع سوفنلا نوصو «ةمدخلا

 مامتو ءديحوتلا لبلب ريفصو ةيحملا مامح حون ةرجشلا ىف بسكي لوقعلا راهنأ ىراجم

 .ةفرعملا قادحأ زاوج ىف قدصلا ميسن ءافصو «تاكربلا كرب ىف نيقيلا راونأو ةفرعملا

 نم اوريس :نيديرملا بولقب ىداني لزألا ىدانمو «ناميإلا راونأب ةبطاخم ةرجشلا بادهأو



 اهتز 000 ةيقرشب ا ةرجشلا ىلإ رايغألا بيلاوق

 نمؤملا ىدبع لازي ال» :ىلاعت هلوق ىنعم اذه .[* ه :رونلال «رات هسسمق مل ولو ءيضي

 ىذلا هرصبو ءهب عمسي ىذلا هعمس ترص هتببحأ اذإف .هبحأ ىتح لقاونلاب ا برقتي

 هليبو ىنيب قرخأ نأ هيطعأ ام لقأ ىب عمسيو رصبي نمف ءرصبي ىبو عمسي ىبف «هن رصيي
 هانعم .«تامولعم قئاقح نيب هب قرفي رون هيطعأو «لاثم ريغ نم رظنيو ءاهب ىناري ةنزور
 «ةيموميدلا نم ةيبوبرلا لالج نودهاشيف سدقلا ةريظح ىلإ مهتالص ىف مهبولق لمحت
 ةرخآلا تالاح مهل ىلجنتو «بولقلا قئاقح ءامس ءافص نم ةفرعملا سومش مهل رهظتو

 «لالب اَي اهب اًنحرَأ١ :مالسلا هيلع هلوق ىنعم وهو «نيقبلا طارصو لقعلا نازيم لثم اهتاذب

 دنع» : عشلَم قداصلا رفعج لاق ..8 :قلعلا] « برتقاو دجساو :ىلاعت هلوق ىنعمو

 ىلجتيف «ىهتنملا ةردس ىلإ ةرهاطلا بولقلا عفريف باجحلا عفري جراعملا ىذل فراعلا دوجس

 امك ؛ديرت امل اهتعباتل ديرت ام ىطعيف «قحلا مرح تانج باوبأ اهل حتفيو سدقلا راونأ اهل

 ”رعف) هليديرتاا لذا ضعب هكر

 نحب تنحي كفو تت :تتطصتل هرأ

 اة ناو بلت
 مامغ عفرل ةدهاشملاب تيظح ؛ةلذرملاو سواسولا نم ةالصلا ىف بولقلا تفص اذإو

 همظن ام لثم كالمألاو كالفألا دهاشن كانهف «بولقلا تاصرع نع سواسولا ملظو مغلا
 : ىتسبلا ىضاقلا

 اووحي وما نوح مكن وحلا ةَّيؤر

 ا رهح اب ىتذ نوصيتستو
 تلاذأ ربحي رهانات لكلا نقوم

 رحت ا ريحا سو تحفلا وبول
 ىلصي نأ دحأ دارأ ةرجش اهيف ةصرعك بلقلا نأ ملعا :لوقأف الثم كل برضأسو

 لغاشت نإف ؛هتاجانمو هتءارق هذل نع هتعنم ريدهو قزاقزب رويط شاشع اهيف دجوف اهتحت
 كبلق ىف تسرغ دق تنأو ءاهعطق الإ ةذللا دوجو ىلإ ليبس الف .تقولا هتاف رويطلا درطب

 افص اهتعطق نإف ءكمغو كمهو كباستكا ساوسوب ةرجشلا تألمو ءايندلا بح ةرجش

 :دينجلا لاق امك كلالج ىلجتو كلالجإ مظعو كلاح
 ىشيعافصتاينالا مه تكرت

 ىبلافصق ةرخآلا مه تكرتو

 لذلا بيلاوق ىف هاري ذإ مودخملا ىلإ مداخلا برقتك وه امإ ةالصلا ىف رسلاو

 :طارقس لوق ىنعم وهو .4 :ءارسإلا] « ادومحم اماقم كبر كنعبي نأ يسع لف راسكتالاو



 صاواو تصب سس شبل  ىلازقلا مامإلالئاسرةعومجم حج

 باب ذِإ . تارئادلا كالفألا ىف دقعي ام ٍلحت «تادابعلا لكايه نم تاوصألا تامغن كابتسشا

  حلاصلا لمعلاو بطلا ملكا 6ك هيلإ » :نآرقلا هنع مجرت حوتفم ةيعدألا صاوخ

 .ةدهاجملا داهزب ءاج اح 000 اذإ ناك ءةفورعم ريمازملا عم دواد ةفصو ١6[. :رطان]

 ديرملا ٍبلق همغن ةذلب عطقيل رامزم بحاص مهنم دحاو لكب لكوو .مهبيراحم ىف مهماقأو

 .ةمهلا نم ةرثأتم هب لوعملا رحسلاو .ءاقستسالا ةباجإك ةباجإلا عرستف ءدواد ةجاح ىلإ

 تناب بلقلا نم دسلا عفترا اذإف «لحملا ةراهطب الإ رهظت ال ةيبلقلا نازوألا نأ ملعاو

 سافنأ تنابو ءهللاب ةفرعملا باوبأ تحتفو «قحلا طارص اهيف دتماو «بولقلا فراعم نيزاوم

 ناك اذإف .مامحلا اهيف ةنج اهميمح «ىساقلا اهميمح كانه :ليق امك ءايندلا بح ميم.

 سبلاو «ةفرعملا بيطب بيطنتو «كتمدخ ىف كالوم نم كجئاوح لعجاف «ةريتولا هذه ىلع
 نزوو :اًنزو ءىش لكل نأ ملعاو ء.عضاوتلا بارت ىلع كدخ عضو «مدنلا راعش باث

 نازيمو «نابقلاو نيتفكلاب بورشملاو لوكأملا نازوأو ءرظنلاب زيمملا نازوأو ءهضورعب رعشلا

 «لاعفالا صاصقب ةميقلا نازيمو :مالكلا ليدعتب بطخلا نازيمو ءراهنلا تاقوأب ةيفوصلا

 ال ميهاربإف «كلاوحأ ىف مقتساو كلاح ملعاف .كلامعأ ةراهط رون ةفكو كملظ ةملظ ةفكف

 :لاق لاوحألا ىتفك نيب ماقتسا املف «ىبر اذه :كيكشتلا قيرطب لاق رظنلا نازيم هل ند

 . ىهجو تهجو

 ةرشع ةعباسلا ةلاقملا
 ءاهتاوذب ذخؤتف لحي ليوأت اهل سيلو ةروصحم ريغ صاوخلا نأ ملعا

 ضبق وأ اذه لهسأ مل لأسن نأ انيلع سيل .ءضبقملا ىشلاو ءاينومقسلاو .لهسملاربصلاك

 مشي رجح سيلوأ ؛ميرحتلاو ليلحتلا نم هب ءاج اميف عرشلا بيبط ضرتعن فيكف ءاذه
 عراوق هيفو ءريرحتلا نم هيف امو نآرقلا صاوخ ءافش ىف كشت فيكف !ةخفنلا بهذي

 مداكدلا روس مغلا باهذإو .«لاخاو ءاتغلل ةعقاولا ةروس لثم ةصوصخم ىناعمل ةصوصخع»

 هَل اوعاطتسا امو هورهظَي نأ اوعاطسا اف »» اهتيصاخو «فهكلا ةروسب زرحتلاو ءالبلا عفرو

 ال متلق امك مهيلإ ةروسلا ةفاضإب الإ اهدحو ةيآلا ةءارق زوجي الو .7 : فهكلا] © ابقن

 .ةدرفملا ةيودألا لامعتسا زوجي

 مجنملازيجعت ىفةلأسم
 فيك ءةركلا ةطقن ىف دلوملا ءدبعلا ىف فرصتملا لعافلا مجنلا اذه ميكح اي :لوقت



 تح ىلازفلامامإلا لئاسرةعويجم تس ص هراز د دصصح

 نإ يفد هاه ال قرع ةيفماشلاب ةنيفاخلا» حلق خرز: يار انهو وامان .اكلادق ىضكلاب

 فشكلا نم دب الف ؟صخشلا سفن ىف مأ مجنلا سفن ىه لهف ةيصاخللاب كيلإ انملس
 ةمولعم تاقوأ ىف مهنيب هولوادت دق مالكو لمع وهف رحسلا امأ .ناهربلا ةماقإو نييبتلاو

 لك نم ذخف ديرت امل حلصي امسلط دلوت نأ تدرأ اذإف «ةبورضم تامسلطو ةفورعم علاوطو

 حلصي مسلط وهف ةعست نم فرحأ ةثالث فيلأتلا ىف كل تعمتجا اذإف ءاقوح فرحأ ةثالث

 نم ةقيقدلا هيلع تلد امل حلصي وهف فيلأتلا ةعاس دنع بال طسوألا ىف رظناف ءديرت امل

 ص داصلا ذخ خ ح ج ميجلا نع اًضوع قيلأ ءاثلاو ميجلا ذخأتف ث ت ب ا هلاثمو ؛ةعاسلا

 «برقعلا ىف رمقلاو متاخ ىلع اهتروص عضف فورحلا ريودتل اًبرقع ريصيف نيعلا ذخ ظ ط
 اءوس هب ىقلتو ءعوسلملا هايقس عفنيف ءاملا ىف متاخلا ىمرت ءءاسنلا ىذأ كنع اهتيصاخ فكت

 .ةنس نم رضتسي هنإف هراد وأ هقيرط وأ ضغبملا حطس ىلع هئام نم شرتو «تدرأ نم نيب

 انيتأ» :ىهو ةملك هعمو داوسب متاخ ىلع هشقناو ءدسأآلا ىف رمقلاو دسأ ةروص ذخو

 كل هللا هلذيف كلملا ىلإ هب لخدتف ««نيعئاط

 ىنبل رحبلا لذ» 4 ليفلا باحّصأب كبر َلَعَف فيك رت ملأ »:كولملا لذت تاملك ركذ
 .نوعمسي الو نولقعيالو نورصبي ال مهف .«هوجولا تهاش» .«ليئارسإ

 وأ هيلإ لخاد تنأو لوقت لازتال :هللا ةردقب ناطلسلا نم فئاخلا اهب نمأي تاملك ركذ

 .ميدقلا كناسحإب ناسحإلا ميدق اي :كسفن ىف هدنع دعاق

 متخن م مويلا 9 : هيلع لوخدلا دنع لوقت :ناطلسلا ناسل دنع اهب قدصت تاملك ركذ

 يمع مكب مص. [*1 :تالسرملاا 4 نورذتعيف مهل نذؤي الو . [5 :سيا 4 مههارفأ ئلع

 .نولقعي الو.114 : ةرقبلا 4 نوعجري ال مهف

 لوقتو مازح ريعش نم ادارفأ ذخأت _ :مهفاخت ة ةدساف ةعامج نيب اهب قرفت تاملك ركذ

 موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهيب انيقلأو 9 ةنشاطه شاطام شاطاه :تارم عبرأ هيلع

 . هللا عنصي ام رظنتو نورعشي ال ثيح نم هيمرتو .8 : ةدئاملا] 4 ةمايقلا

 لك مهانقزمو 8 معطتو ىوشتو ةضيب ىلع بتكي :نوصخسلا نيب نصفي اه ركذ
 طيخم ةضيب ىلع بتكيو .اًضغب ءاعطق . :ابس) 6 مهنيب ليحو ل. 1 :ابسا # قرم

 «ةقرخلا قرتحت الو ىوتست اهنإف «ةلم ةرمجم ىف عضوتو تاداض عبس قيضم ماخب اهيلع
 ؛ةايحلا نيع باتك ىف اهانحرشو اهانرصح دقو .اذه لثم ريثكو ؛مومحملل ةضيبلا معطتو

 داسجألا نيب عمجلا ببس ىه ىتلا ةيهلإلا ةلاقملا هيفو «دئاوفلا ريثك مجحلا ريغص وهو
 مل نإو نوكتف تناك نإ «قلخت ال ةيهلإلا ةعانصلا نأ ملعا .ريسكإلا ثعب قيرطب حاورألاو

 .نوكت نأ كش الف تناك نإ :ىلع اوعمجأ سانلا ريهامج نأل ء.حيحصب سيلف نكت



 حاواإب تصجب٠ششللل ٠ سس ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم بح

 هيلع نودقوي اًممو»: ىلاعت هلوق لوقنملاف ءزاوجلا ىلع ةلاد ؛ ةمئاق لوقعملاو لوقتملا تاللالدو

 مّلع ىَلَع هتيتوأ اَمَنِإ :ىلاعت هلوقو ١7 :دعرلا] 6 هلثم دبر عام وأ ةيلح ءاغتبا ِراَنلا يف

 ءدادضألا نيب عماج هنإف «نوباصلا لمع هيلع لد دوقعملا امأو .678 :صصقلا) # يدنع

 ىلع هديمجتب لد .هديمجت ىلع هديمجت لصح املف «ةيزانلاو ةيئاملاو ةينهدلا عابطلا كسام
 ةعونصم ةلاح ىهو «ندعملا دعبل اريثك زيربإلا ناك ال ةحيحص ةعانص.نركت مل ولو ؛هديمجت

 الإ اهب رفظي ملف ءاهنيصحت ىف لاومألا تعيضو ءاهيف ملاعلا عاض دقو «تاعونصملا رئاسك

 دب ال ىسوم اي نكلو .ناويحلا صاوخو تابنلا صاوخ مولع ىلع نوعلطملا دارفألا لانجرلا

 لاصخلا ةفرعم عم ءرادجلا ةماقإو مالغلا لتقو ةئيفسلا قرخ ىنعم كملعي رضخ نم كل

 ةئيفس تقرخ اذإف 7 :فهكلا] 4 اَمُهَّل زنك هتحت ناكو لذ زنكلا فشك هل لصح ةئالثلا

 ديعصت رادج هيلإ فضأف ءًالالز ءام ريصي ىتح ىبآلا قبئزلا مالغ تلتقو ءةعنصلا

 سولفلا رشن طرشب نكلو ؛ةيضفلا ةلاحلا ىهف هريسكإ تكلمو هماوق كل حص اذإف «خينرزلا

 ديعصتلا ماوقو كبسلا نسح دعبف «نزوب اًنزو عضوتف بارتلا ةئيه ىلع ريصت ىتح ةيمورلا

 خينرزلا نأ ملعاو .نيدهازلا نم اهيف اوناكو ةدودعم مهارد اهنم ذختي ةضف ضرألا تراصو

 كذاتسأ باب ىلع كئانغ لامجب خنأف كل حص اذإف ٠ «ةيمجعلاب رز هلوأف بكرم هسا

 نم ناويح نيع دنع ةيبهذلا سمشلا برغم ىلإ كلقع نم نينرقلا ىذب رسو «كملعمو

 رس مث «نويعلا تمان اذإ نويعلا ءاود ىه «رفصألل اهرافصو« ضيبألل اهضايبف ءاطأط تابن

 ران نم هيلع خفتاف نيدسلا نيب تغلب اذإف .هلصحو قبآلا قبئز ةرارح سمش علطم ىلإ

 وهف كل حص نإف ءقلطلا دح ىلإ عجراف حصي مل وأ اهريسكإ حص اذإف «ةبيط ةنيطل

 دق اهب لمعلاو ءهليصحت ىلع ردقي مل نإو ءدوجوم هنإف هلصحف ريبكلا ؤلؤللا ريسكإلا
 . ليوطتلا ىلع ربصلاو هتارادمب كيلعف «ةايحلا نيع باتك ىف هانركذ

 لاطبألاو لاجرلاو لادبألا الإ اهيلع ردقي ال ةينابر ةعانص ىه ةعانصلا هذه نأ ملعاو

 ىلع انوع هب ديري ىذلا عئالطلل الإ حصتال هذهو «مهبولق نويع نع نيرلا هللا فشك نيذلا

 اًنوع نوكيل اهلبق ةعانص نوعبرأ اهلو «ةزيرغ ةزيرح ىهو «نيش عفد وأ نيد ءافو وأ ةرخآلا

 ةرهظم ةلاد اًصاوخ ركذن نحنو «قيناودلاو ةيودألاو داربألاو لاحكألا لمع لثم :اهيلع

 «خينرزلا دعاصت وه ربكألا اهكلم مظعأو «ةايحلا نيع باتك ىف ةروكذم اهتعانصو اهعئادبل

 هذهو ءدربو رح نم رضم ريغ «نادبألل عفانلا حلاصلا لدتعملا هنامزو «هئازجأ ةفرعمو

 ريسكإ نم دعصتي اميف لمعت دقف . ةيرمقلا ةعنصلا بابرأ اهيمسي ىتلا ةيضفلا ةعانصلا

 .ةفصلا فورعم اًدحاو اًئزوو ًالدتعم اًماوق دعصملا خينرزلا وه كلذ حلصأو «ضيبلا سايب

 هتيبرتف «قرفملاو قزمملا دربلاو قرحملا رحلا نم هيلع فخو لدتعملا هنامز فرعاو مهفاف



 ب ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تصحح سس بسسس 01

 ىديرغلا لكم ءلاحكالاو راربألا عئانصب ًالوأ أدباف .لادتعالا ىلإ رقتفم لافطألا ةيبرتك

 لثم هايملا عمتجي نأ وهو فايملا دوربو ءكسحلا دوربو «ىفدصلا ءالجلاو ءرييكلاو ريغصلا

 نارفعج ىدواودو حيرلا قرعو نوريماملا قرع هيلإ فيضتو نامرلاو مرصحلاو حافتلا هايم

 هذهب هليجاف هلك اذه حص اذإف «ىندارملا وهو قيقر رضخأ ايتوتو جنايزارلا ءامو رهس ىنمهبو
 تلازو هسفن تكسمأ اذإف «لظلاو سمشلا نيب هفشن مث كسحلا ءامو جنايزارلل ءام عم هايملا

 هلاقثم ىواسي ىذلا ىدنهلا ايتوتلا وه اذهف ءالج هنحصت وأ اًضوصف هنم لمعاف هتبوطر
 عقانلا ءالجلاو عماجلا دوربلا وه اذه ملاعلا ىحامو .اثيماملا ءامب هعم سأب الو .ًالاقثم

 ءايميك وه اذه ءهراح بطر وهو نوكي امف اًئيش هنم تلمع نإف ءعطاقلا ىدنهلا ايتوتلاو

 .هريغ بعت نم حيرتست اًبسكم تئش نإ كل لصحي هبو راربألا

 ءزج لكل هيلإ فيضتو حيحصلا قرخلا ندألا نم تئش ام ذخ :ندألا لمع تدرأ اذإ

 لكو .ندالا وهف ءهطحتو جزتمي ام ردقب ةفيطل رانب هخبطتو «ىفاص عمش نم ءازجأ ةثالث

 .هريسكإ وهو صلاخ ريمخخ نم هل دب ال عونصم
 هخبطتو ءاّئيمس ال هذخف نم نكيلو .رقبلا محل رفصأ ذخأت :نارفعزلا لمع ةفص

 اًءزج ءازجأ ةعبرأ لك ىلإ فيضت مث «ةينارفعز تارعش هلسغتو هدربت مث نارفغزلاو لخلاب
 .صلاخلا نارفعزلا نم

 زبخلا نم هلثم هيلإ فيضتو ءازجأ ةسمخ صلاخلا نم ذخأت :ةدايزلاو كسملا لمع امأف

 ىلإ فاضي اًءزج دحاو لك نم ءةيكسم ةرأف ءزج وأ «ةقرتحملا ةيوشملا دبكلا وأ «قرتحملا

 .دابز وأ كسم نم ىلصألا ءزجلا

 ردقلا نم ةمقل :تايطشلا تلاق دقف «لمعلا قدصب تلقع نإ ةيفاك ةراشإلا وهف

 تفشك اذإف ةاطغم عئانصلاو «ناعبش نكي مل نمل متحتي ةمقل لضفو ةحئارلا مشي نمل ىفكت
 .ةايحل ١ نيع باتك ىف ةرهاظ بئاجعلاو .اهرس ناب

 لفلفلاك ةيربلا ةيوافألا بياطأ نم لكأي ىرب لازغ مد نم وه كسملا نأ ملعاو

 ءايروصنع ةنيدم ضرأب نيع نم عبني هنإ ربنعلا ىف ليق دقو .كلذ ريغو لفنرقلاو
 نم تئش امو ضيبأو بهشأ نيب ةيرحب قاروأب ربنعلا نجعيف «نيع نم وه روفاكلاو

 ليقو «نذاللاو نيبجنئرتلاو كشخريشلاو نملاك ءايشأ ةرشع ءامسلا نم لزن دقو «ناولألا

 نم ءىش هيلإ فاضي «باحسلا عم رطقلا ءامسلا نم لزنيو ءشعرم لابج ىف نيع وه
 نبل رديو هذه ضيحتف ضيح الو اهل نبل ال ىتلا ةأرملل ىقسيف ريعشلا ءامب خبطيف دئاوزلا

 ضرأب ءامسلا نم لزني دقو ءريساوبلل حلصي رضخأ عدفض ءامسلا نم لزني دقو هذه

 اهقيقد نم ذخأ اذإ «جلثلاو لسعلاو دبزلا معط ىلع ةدراب ةنيل ءارمح ةطنح نيسقس



 تحت اهضعب رخب اذإو ءذخأ نم ذخأ انهه نمو ءاهبيع لاز ةبيعملا نويعلا اهب تلحكو

 ءايبنألا نأب نيمجنملا مئازع تيوق دقو .هملكيف دراطعل رخبي هيو ء«ةكتالملا رصبأ دحأ

 ميهاربإو «ىرتشملل رخب حيسملاو .تبسلا موي نم ةعاس لوأ لحزل رخب ميلكلاف ءاورخب

 دقو «دراطعو خيرملل تشدارز رخب دقو .ءاثالثلا موي خيرمللو سمشلل دحألا موي رخب

 ةروص ىف هيتأت تناكف ءءارح راغ ىف ىفتخاو «ةعمجلا موي ةرهزلل انلوسر دمحم رخب
 .ىبلكلا ةيحدل لاثمت وهو ةيليئاربج

 ىلع هنونيعيو مهمالك عمسيو «ةبطاخمو ةقداصمو ةدهاشم نحلا رصبي نأ دارأ نمو

 روخب هيدي نيبو «ءاعبرأ وأ دحأ ىف ةلاطب موي نم لاخ تيب ىف نجلا ةروس أرقيلف «ديري

 عمتسا هنأ يل يحوأ لق © أرقي وهو روخبلا هنع عطقني الو هيف دعقي ًالدنم هل طخيو ءذابللا
 ءمهفاخيال هلل اوجرمخ اذإف ءمهيلإ ثدحيو مهلثمي وهو ءةرم نيعبرأ  َنِجْلا نم رف

 بحو زونك راهظإو ريخستو جايهو مسلطو رحس نم ءاشي ام ىلع ءاش نم مهنم مدختسيو

 . ضيعبتو

 :هضعب ىلإ ريشن نحنو «هحرش لوطي ام ةيتابنلا صاوخلا نم نأ ملعاو

 "00 ل ا هرصبي ال نأ دارأ نم

 امك دوقنعلا فطقي مث «نطقلا ىنجي ىتح هيبريو ءاسيك هيلع طيخي علط اذإف ءدوسأ رونس
 رظنيو همف ىف اهعضيو ةبح ةبح هنم فطقي مث «هديب ةآرم ذخأيو «ةرجح هقشيو هسيكب وه

 .اهيلع كسميلف ةآرملا رظن دنع هسفن اهيف دهاشي مل ةبح ىأف «ةآرملا ىف هتروص

 هلقع نمل حلصي اذهف «مدآ نبا ةروص ىلع ضرألا ىف تبن وهو مضلا رهبألا مهلو

 .رجحلا هعبتل رجحب رم ول هسفن ىلع
 كيتأيف ديرت نم مسا ىلع اهقاروأ نم رخبت «نسارلا ةشيشحب ىمست ةشيشح مهلو

 نجاي عماج ايلا :لوقت ءروخبلا ىلع تاملكلا هذه لوقت نأ طرشب نكلو ءدري مل نإو

 اتلاق :اعوط وأ اًهرك انتئا : ىبص لا ابيبك اثورشا ًالجاع ًالجاع قال قال اومدقو اوعدجا

 بارش هنم لمعي نسارلا شيشح اذهو .ءاعبرأ وأ دحألا موي ىف نكيلو .1«نيعئاط اذننأ

 نم تاوافجعلا ءاسنلل حلصيو ؛ةيواستملا طالخألا بابرأل حلصي ةكئالملا بارش ىمسي

 دقو ءاهنافجأ تخترا ىتلا نيعلل حلصي دورب هنم لمعيو هقرو ففجتو ءةرارحلا ةدش

 تحت رخبي وأ ءأربيف ىمحلا بحاص تحت هنم رخبي دقو «ةثللا ىوقي ءاود هنم لمعي

 نانسألا عفنيف نوتيزلا قرو عم لخلاب هقرو قلسي دقو «لزنتف ةقلعملا ةميشملا تاذ ءاسفنلا

 . ةبراضلا

 طولبلاو مطبلا رجش ىلع دوقنعلا ةئيه ىلع وهو ضرألا ىف هل لصأ ال تابن مهلو



 هتيصاخ «تويبلل هروخب حلصي ءريفاصعلا ديص قيد بح ىمسيو «روقصعلا بح ىمسيو
 راتوألاو طاشمألا تاداريو ءدعقملا رعشلا ةقاشم لثم نوفدملا رحسلا لطبيو «ناطيشلا درط

 روعمشلا تاقاشم اوعيض» : هلع لاق اذهلو هي دمحم ىلع رحسلا لخد هذهبف «ةدقعمل

 راثلا ؛ بيرق كرت ىتلا ربإلاو ل مّظعأو روُحَسلا رَثْكأ دَقْنْي اهب

 هنم لخؤيف دقلا هني : معيب حلا اذهو لع لا روس ريكا نم تبايآ ركع هتف و“ «هشئاعاي

 قدي .ىرامقلا دوعلا ةدارب نم ئشو ء«نارمعزلا قورعو طسقلا قورع نم ءزجو ءءزج

 لبجت اذإف ءةياغلا قرعلا ديجلا درولا ءامب اًعيمج خبطيف ءروفصعلا بح الإ اًعيِمِج خبطيو
 .ديرت ام ىلع دنلا هنم لمع درب اذإو ءضرألا ىلإ طحي اًئيط راصو

 هذخأت ام برقأ نكلو ءاهلمعو اهركذ ىلإ انقيس دقف ةعفانلا قيناردلا لمع ةفص امأ

 اذه عيمج نجعيف «قتسفلاو ليلقلا مسمسلاو زوللاو زوجلا عم قوقدملا قدنبلا فيضت نأ وه

 هيفو «برقعلا مسل ةيصاخو ةعفنم هيفف «عفريو درولا ءام نم ليلق عم دهشلا لسعلاب

 .عاقولل ةيصاخ

 تبثو نمل حلصيو عاقولا ىف عفان ةطنحلاو ةسيرهلا ىلع ثيدحلا ىدنهلا زوللا فوجو
 ىف ةحورشم تايحلا موحل عم ةجاح نوعبرأ وهف ربكألا قايرتلا امأ .ةدرابلا حايرألا هيلع

 .ةايحلا نيع باتك

 ركذأ ىنكل «هب انباتك لغشي الو هحرش لوطي ام ناويحلاو ناهدآلاو تابنلا نأ ملعاو

 نم مساو ديرت ام ىلع ديرت ام عيبرلا تاصاصب نم ذخأت :ثوبنظلا ىهو ةءاسإ لمع كل

 تئش نإ ثوبنظ هملعتف ءرانلا ىلعأب تيز ةروراق ىف اهعضتف ءةمومحم ةعاس ىف ديرت

 ةينامرك تئش نإو «ناطلسلل ةيسراف تئش نإو «ةبحملل ةيشرق تئش نإو «ضعبلل ةيشبح

 اهكرتت مث ءاّنهد اهديزت تصقن املكو سمشلا ىف اهقلعتو «ضارمألاو ةرضملا نم جورخلل

 اهيأ) تاملكلا هذه موي لك ىف اهدنع لوقتو ءاهرخبتو اهمدختو اهيبرتو ةرهاظ ةذفان ىف

 ءاّبج الو اضئاح ال ًرهاط الإ اهرخبي الو ءاهرخبي وهو «ديرأ امل ىنوك رهاطلا ثوبنظلا

 نهدلا ىفو «ةينهدلا صاوخلا ةلمج نم اذهف .هتدايزب دادزتو لالهلا صقت دنع صقنت ىهف

 هب رقن اذإف مودق وأ سأف اهنم لمعي ام راجحألا ىفو «رانلا هيف لمعي الف مسجلا هب ىلطي ام

 ةيصاخ تفرع دقو .هزبخ طقس رونتلا ىف عضو اذإ ام راجحألا ىفو ؛هتوص عمسي ال

 . هباتك ىف هبلطتف ناويحلا صاوخ امأو سيطانغملا
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 ةرشع ةنماثلا ةلاقملا

 ريخسللا مئازع ىف
 ةروكذم ةرخبأب قرزو ءادوس بايثب برغلا لبقتسم تيسلا موي نم ةعاس لوأ فقت

 وأ ثيلثت نم كيعسش تقو ىف لوقت مث ءىربلا لدرخلاو نامَرلا روشقو لمرح او نايللا لثم

 ةعباتلا كلفلا كلام ءمرمرعلا كلملاو مظعألا ناطلسلا اهيأ» :لوقتغ فرش ىلإ طانم سيدست

 كلأسأ ءاهديؤمو اهدئاقو اهديسو بكاوكلا فرشأ تنأ لحز :لزلزملا فساخلا ,موجتأ' هل

 تنأو سمشلا عولط دنع دحألا موي لوقتو «ىل كنم حلصي ام ىتحتم نأو ىنيطع# نأ

 ىتلا ةريبكلا ةريدملاو ةعيلدملا ةيكئالملاو ةعيفرلا ةديسلا اهتأ» :اهيلإ ةفورصم ةمهب اهلبقتسم

 ىنيطعت نأ كلأسأ«ةرهاق اهتتطلسو ةرهاط اهتاذ ءارون تراصف مالظلا ىلع اهضيفب تداج

 نم ىحب ةزيرجلا ةناطلسلاو ةزيزعلا ةكلملا تنأو ىلإ كتمه ىقرصاو ل كتم حلصي ام

 ءرهظألا بكوكلا اهيأ» :نينئالا موي نم ةعاس لوأ لوقتو . «ميظعلا كلملا وهو كرس

 قحبو كقحب كلأسأ .«فيطللا درابلا لدتعملا كلفلا ىف لاخلا بطرلا درابلل ءرهبألا رمقلاو

 ءاثالشا موي ىف لوقتو ةىل كنم حلصي ام ىنيطعت نأ كلأسأ فروت نم كيطعملا فلما

 برحملا بحاص «ةيضرألا نتفلاو ةيرانلا ةيرحلا وذ ءككملاو فييسلا بحاص ناطنسلا:

 6كنم ىل حلصي ام ىنيطاعت نأ كرهقو كتلودو كتحتطلس ىحب كلأسأ .مدلاو حالسلاو

 بساحلا بتاكلا بكوكلاو ءفيرشلا فيطللا بكوكلا اهيأ» :لوقتف ءاعبرألا موي بطاختو
 نسحو كقارعأ بيطو كقالحأ ةفاطلي هريشمو هفطالمو هريزوو كلملا جزامم ءملاعلا

 كتم حلصي ام ىنيطعت نأ ةبيطلا ةنسحلا ةديجملا كقالحأو ةديمحلا كتافصو كتعمس

 تنأو بيط حيرو ةحرف سفنب فيطل ءاوهو رضخأ شيشح نم جورف ىف  ءاملا ىلع نكتلو

 بكوكلا اهيأ» :كئاعد ىف لوقتق ىرتشملل سيمخلا موي ىف رخبتو باتكلا تافصب فسصتم

 كنيد قحب كلأسأ ءاد لك نم ئربي ىذلاو تاومألا ءايحأ رثكأ كدنع رفغتسملا فئاخلا

 ةعمجلا موي َئَف لوقتو 6«<كنم ل حلصيام ىنيطعت نأ كتعاطو كتءورمو كتدوعو كتنامأو

 صقرلاو برطلاو وهللا تاذ ةرهايلا ةدهازلا ةرهزلاو ةرهاطلا سفنلا اهتيأ» :ةرهزلل اًيطاندم

 كلأسأ ءةرهاطلا ةرحلا اهيرل ةعئاطلا ةتيزملاو ةرظانلا ةهزنلا ةحرقلا ءلكألاو بربشلاو بعللاو

 .ىلحز هنأل ىسومل مهدنع صوصخم وهف تبسلا موي امأف «ىل كنم حلصي ام ىنيطعت نأ
 اهل كولملا رخيتي هيفو سمشلا ةيحاصو ءاييتألا نم ةعامجو ناميلسب' صوصخم دحأ ]او



 ميهاربإ رخب هيفو خيرملل ءاثالثلا مويو ءءارزولاو تارازولل حلصي رمقلل وه نينثالا مويو

 «اطبس باتك بحاص سوجملا ىبن وهو تشدارز رخب هيفو دراطعل ءاعبرألا مويو ؛ليلخلا

 نم بلطي ىذلاف . هي دمحمل وهف ةعمجلا موي امأو ءىسيع هب صوصخسم سيمخلا مايو
 صخي ام امأو ءراجشألاو راهنألا قشو زونكلا راهظإو ةيضرألا عفانملا لثم ناويك وهو لحز

 دراطعو «سأبلاو بورحلاب خيرملاو «تارزولاب قئال رمقلاو .ةكلملاو كلملا لثمف سمشلا

 قبس امك نجلا تابطاخمو مئازعلاو قئاقدلا مولعلاو ةسدنهلاو باسحلاو شقنلاو ةباتكلل
 ةعمجلا مث ةيوامسلا تامسلطلا لحو ةنايدلاو دهزلل وهف ىرتثملاامأو ءهركذ

 ضصاوخ عامتجال تادابعلا لكيه ىف راهنلا فصن دنع قلخلا عامتجاب رمأ امنإ :اولاق .ةرهزلل

 ىف مهلوق نم هيعبات ىلع هنم ضايفلا هسفن فرشل بلاطملا لوصح ىف كلذ رثؤيل سافنألا
 .دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا ةدحاو ةظحلا

 تابثلا صاوخو «باتكلا لوأ ىف هانركذ امك ةيصاخلا ىف اوفلتخا دق سانلا نأ ملعاو

 نم ناويحلا ىف مكو .ةجاحلا نع اًجراخ اًدئاز ًاليوط ًالصف اهنم انركذ دقو «ةريثك ناويحلاو

 .حابرالاب بهذي هميرحت عم اهمحلو اًضيأ اهمحشو نمسلل بدلا ةرارم لثم هفرعت ال صاوخ

 .ىنعمل الط هنم حلصيو .حابرألل اهمحشو «نويعلل اهنويعو ءدابكألا عفنت بنارألا دابكأو

 ىف عفني مركلا نم عمطق امو ءرعشلل ضيبلا نهدو «باودلا فلع ىف ريزنخلا محشو
 لاحطلل ركسلا عم هبصقو «حايرألل ذفنقلا محشو .ليلاوثلل ةطنحلاو كوشلا نهدو ءرعشلا
 زوجلاو .ناويحلا باتك بحاص هركذ عفانم دهدهلا ىفو .لتاق رامحلا خمو .افسو اًنزو

 اذكهو «ةلتاق ةبلاغلا تارارحلاو .مايقلل ناهدأو نيجاعمو ءعامجلل عفان سيارهلا ىف ىدنهلا

 .دمحأ ةماجحلاو دومحم دصفلاو .فلتأ لوبلا نقحو .فلتم ماعطلا بيقع ءاملاو تادوربلا

 تايطنحلاو .لمجأ دوربملل جذاوشلاو . عفان رايخلا بابل نم ليلقلاو . فظني ْئَملاو

 خيطبلاو . لحوم ةدعملا ىف نامرلا بارشو .لضفأ سيارهلا لكأو .ىنغي عامجلا بحاصل

 «ةناثملا لسغل رطقمو «لوبلا ردمو ءلاس عطقمو «بيط حيرو «ءبرشمو معطم :دئاوف هيف

 ,كاكحلا ثرويو ءءارفصلا ديزيو .قلخلا فشلي :راضم هيفو .طلخلا ئىَقلا عم بهذيو

 .بيطلا حيرلا عم نمسيو مصعيو «تاوهشلا عطقي ىلحملا تيبقلاو .نيبجنكسلاب هعفدو

 ليلقتو .ماعطلا دعب عفان هليلقف ىرثمكلا الإ ماعطلا لبق اهدوجأو ءاهجضنأ هكاوفلا ريخو

 ةاوادم بعصت دقو . لقأ وأ مهرد عئاجلاو .تدف بيطلا ةفص نع :كنيعل دوجأ درنلا

 لكأو .هبع هركيو .هصاصتما بحتسيو ؛ماعطلا بيقع ءاملا ليجعت هركيو .موختملا

 «بنعلاو نيتلا لثم ىدغلا هكاوفلا عفنأو .ءاتشلا ىف جداوسلاو «عفنأ فيصلا ىف ضماوحلا

 اميس ال عامجلا باحصأب رضم وهو ءمونلا دنع وأ ماعطلا دعب هليلق ىسالملا نامرلا عفنأو
 .هضماح



 كك ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم حح

 ةيرشألا ىف ةرشع ةعساتلا ةلاقملا وهو لصف

 اهلمع دئاوف رفولينلاو 5 شاخشنخلا بارشو .دبكلا ديربت هيفو ةذعملا لحوي 0

 ىنغي هنأ يبارك رع و 0 اولا ا ل 00

 نوكيف «ناجتروس نيمهردو «ديرث فصنو مهردب هتنعأ نإف «ءىوارفصلا طلخلا لهسي 9
 حافتلا برو «رورحملا مصعي لجرفسلا برف بابرألا امأو .هدعبوأ درولا بارش لبق اًفوفس

 ىف هتيصاخف توتلا برو «ةرارح نم ناك اذإ بلقلا فعض نع ةدراولا ةجيمنلا ىف لمعي
 ءاج امك ةميدقلا ةداعلا ىلإ هولا مف وا اي املاو بوبرلاو ا عيمجو قلحلا

 قل سأبالو اداَتعا ام ندب لك اودوخَو ءءاودلا نشأ ةَيمَحلاو ءادلا تيب ٌةدعملا» ثيدح ف

 مم اوضرعتت ال : فام نكمل بلاط نبأ لاق نادل عاملا دنع اهدديدج: نأ ةيرهرا فانها

 لكآملا نم هبرقل «عيبرلا نم ىلوأ فيرخ ا ىف ف ءاودلا برشو .اهضمي امبرف ءاودلا ىلإ ةيفاعلا

 هلع ىبنلا نأ ةبيتق نبا ىور .جانفسالاو نويلهلا اهعفنأف لوقعبلا امأو . ةلوهسلا ثدحت ىتلا

 جانفسالا ىهو ؛ةنحلا ءام نم ةرطق ةليل لك ىف اهيلع رطقي ةنبجلا نم شئاشح عبرألا :لاق

 سنخلاو «بيطرت نوييلهلاو جانفسالا ىفو «ديربت ءابدنهلا ىفف ؛سنلاو نوياهلاو ابدنهلاو

 ءهخاخم ضيبلا عفنأو ؛جابريزلاو ضيبلا ضاخمب لمع ام نويلهلا عفن ةنأو .(اًكاص امد دلوي

 0 4هب 0 دقو «هليلق ددسلا 1 في نال سفركلا امأو «هنطاب نم 0 رايخلا دوجأو

 ىف نأ ءايطألا معز . اس ا ل ل ا

 هلكأو « « غلابلا قرزألا ريغصلا ىدغلا هعفنأو « ضيحلا مد رديو روسانلا عطق ةيصاخ نتلا

 2 ىمح فيرخلا رايخو . هرخآ نم دوجأ خيطبلا لوأو . هلوأ نم دوجأ هرخآو عفنأ قيرلا ىلع

 .هاوفألا ةرخبأ نم هرسو ؛«مالآلا ثروي ةعامجلا زوك ىف برشلاو .ماكز فيرخلا ناحيرو

 هيدغو «لوبلا رسع ىف لمعي ىقسلا خيلطبلا رذب برشو . ةنائملا ةةصح ثروي لوبلا نئاحو

 سدعلاي مامحلا ىف لسغلا هركيو . ةكهزلا ليزيو ندبلا معني سدعلا وأ ةنشكلا م 0 اذإ

 تايوطر فشني نانشألا كرادو .«ىناوأالا ىف سدعلاب لسغلا زوجيو ء«ةسجنلا عضاوملاو

 قاقشو ندبلا معنتو رعشلا بيطرت هيف مسمسلا نوجعمو .ناولألا رمسيو ىمسيو نادرألا

 ليزت عرَمْلا ةوالحو .,ىوادوسلا طلخلا ىف لمعي نيطقيلا لكأو . ماذخلا نم نام نيم.دقلا

 . ضوضرملا شاخشخلا هيلإ فاضي نأ طرشب نكل «ناولألا لدعأف جابريزلاو . فيفسمتلا
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 ىف عضوي لسعلاو درولا ءاملاب لحي نارفعزلاو ىنيجرادلا نم ضوضرملا صمحملا زوللاو
 ةولح اهبطرأو ؛هزبخ رثك ام ةولحلا عفنأو .نيبجنكسلا ىلع مهتليح هذه .خيطبلا سأر

 ةينوباصلا لشم معانلا لهسلا دوجأو .ةدعملا ىف ليقث ريسملاو .اهريمأ فياطقلاو «صضيبلا

 سيارهلا امأو .شاخشخلا ريثكلا جضانلا دوجأو «ليقشف زوللا صيبخ امأو .ةيروفاكلاو

 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق دايما ورمل نم ميدل تاياايقلاو اهجضنأ هووحأت

 . ؛(ربج ىرأل تادَجَوَف سيارهلا لكأب ىنرمأف عاقولا فعض ليئاربج ىخأ ىلإ تاوكشا
 لمجأ ىوشملا فورخلاب ةينومأملاو . فارطألا ىف ةرارحلا ثروي جاجدلا محل نم راثكإلاو
 ماعط اذهف «هباسح لقو ماد ام اهعفنأو ةمعطألاو ةيودألا ىف ةراشإ لصف اذه .لقثأ اهنكل

 نهدو قتسفلاو دنقلاب ' اًقياطق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ نامثع مدق دقف .نيفرتملا

 نم بعق مدقو «َنيِفرملا باَسحَو َنفَرْتْلا م اعط نم هآ » :لاق مث هلع ههجو كرمف ءعرَملا

 تينلا لكأي ناكو ا ل ا :لاقف َّْيَ# ىبنلا ىلإ رمتو بيلح
 ال ام رجألا نم هل بتك اهيلع رداق وهو ايندلا تاوهش كرت نمف .ريفاعملاو طفرعلا لسعب

 اذه تقراف اذإف «تاوهشلاو تاذللا نع تكسف هسفن نيبو هنيب عقوأ هنأ هيف رسلاو .دعي

 ىلع تقر «تاروقحملا ةقرافم ىلع فسأتت مل متعملا دسجلاو ملظملا سبحلاو سيسخلا ملاعلا

 ملعلا وهو ءديحوتلا ملع لثم ءاهيف ةشقتنلا ةموسرملا مولعلا لثم ءاهملعب تفرشو اهملاع
 ذإ «توكلملا متاع هب قرخت حانج كل هب ثدحي «ةيلقعلاو ةيلقنلا نيهاربلاب هدحو هللاب
 اهرضي الق ةثالثلا اهلالخ تعمتجا اذإ ؛دهازلاو .كساتلاو ءفراعلا سفن :ةثالث حاورألا

 نم ةنجلا ىف سيل امب ىظحت ىهف لامكلا ملاع ىلإ تقر ةلماك اهنأل ءتوفلا الو توملا

 عمتجت «ةيتاحورلا ةكتالملل ةرواجم «ةيدمصلا ةرضحلا ىف ةيسدقلا راونألاو ةيولعلا تاماقملا

 قحتلتو داسفلاو نوكلا ملاع نع لصفنت ىهف ءاهدنع ةعدوملا مولعلا نم اهيلع عمستو اهيلإ
 نذأ الو تأر نيع ال ام ىتنج ىف ىدابعل تددعأ» دافن الو صقن هيف سيل ىذلا ءاقبلا ملاعب

 اميعن ةنجلا ميعت ءارو نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه نأ ملعا «رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس

 نع زوجت ةيتاذ ةذل اهنأل .ةدهاشم ةفص نع زجعي اذهف «ةدهاشم عم الإ سوفنلا هكردت ال

 ىلنع رداقي ال ةذللا كردمو «لقع ال عامجلا ةفل نع نينعلل ليق ول امك «ريسفتلاو ريبعتلا دح

 ةلل .فرعت نأ ديرت تنأو .ميركلا هلا ىلإ رظنلا وهو هدهاش الإ هكردي ال اذهف «هريبعت

 .ةحقاوم الو ةدهاشم ريغ نم هبرحلا ركذب نايجلا عفتتي ال امك «راصيإ ريغ نم ةدهاشملا
 ناك هللا تاولص هيلع نيدباعلا نيز نأ هتعمس دقو باجحلا عفرب ةلفغلا عم عمطت فيكو

 وهو ؟ىلعألا توكلملا ملاع ىف هيلقب فاطيق هبوبحم نيبو هنيب دسلا عفري هتالص ىف ماق اذإ

 .اهب مكربخأ ىتإق تاومسلا قيرط نع ىنولس :مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ لوق ىنعم
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 وأ «نيبرقملاو راربألاب قحلت نأ ديرتو كتوهش ريسأو كسفن دبع لفقاغلا للعبلا اهيأ تنأو

 رك“! نيطلاعلا تامارك يب كليحو تادجحب عقب نعول
 3 +>ر ىلاهملا كارذإ نيديوت

 لحتلاري يا ياتو و حلو

 ةليلختَب تلنأو ىَضْرأ نأ نيدسيرت

 لخبلاب ةهتسسكلا ىضُري ىذلا اذنمق

 سبلاو ,ةيآ نوكت ىتح ةيانلا عطقاو «كنظ نسح سرف بكراو .دهاجت الو دهاجف

 دجملا ملاع ىف ىقرت نأ تبيحأ نإ فيفطلا شيعلاب ضراو «ءاقللا تيبحأ نإ اجلا

 ميعَتو اًيئدلا رعب نودهارلا َرفَظ :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق ةيعوكلملا يح هلق نلإ

 كنأ تربخأ :تلاقف _؟ملو :اهل لاقف مالسلا در تبأق ىليل ىلع نونجملا ملسو ؛«ةرخآلا

 نأ تيبحأف مكترايز ىلع رمح لاعف اع فرعا كدا ثق ناو ةطن هةر قف

 :لاقف ءىلاثمو كبلق نع لاز دق ىصخش نأك :ىليل هل تلاقف .«تمنف مانملا ىف مكارأ

 :ىليل تدشنأف «لاثمتلا ىلإ تقفتساف لاثملا نع تمزع

 اانكاملك تنكذقُرألإ

 امن نلخا نتن لفتولا هدتقم# خرا لع

 انا مسصغخغ*لك "تم ىنإو حاب

 لمح نع اوزجع» : هيَ لاقف ءامهبح ىف اتام ادنهو ارشب نإ هللا لوسر اي :اولاق

 ال كدعب ىقبأ وأ :تلاقف ؟ارقفو اًقوش كئثروي كل ىتح :ةشئاع تلاق مث ««اتامف ةبحملا

 تام اذإ ةشئاع اي» :لاق مث :««نيقلت ىتح نيقشت نكلو نيقبتس» :لاقف «تيقب نإ تنك

 :(رعش) .«بئاغلا راظتناك هقيفر امهدحأ رظنيلف ناباحتملا ناجوزلا
 ْمُهاَرَت ىتسح ٍباِيُلا مَ ىَرَن

 سنأن نيح مهتما ًئو_هةخانو

 مكداعي انيلعايندلا تقاض دقت

 ساني نتفق تازرقلا ءاماب ضف نمك

 ١ اننيب رمألا رهاظ نعمت بغ أنت

 رولا ةحي نييك 3590 تقوحت

 انين وبسبلا ريحتك: هيلج انتو اتإ

 سلجأ ثيسح مكنم ىفاوقلا قيضت



 ءاّملب هاحرفآو انأ لب :قيدصلا لاقف !هاقارفاو :هتجوز تلاق قيدصلا توملا رضح املو

 فاشل راد نق: ةاعللا نم دي لف كبراخأ نلا انانهنم سد نإ هترلا ع ذاق" !تانسالا

 ليللا لعج نمو «لزتملا غلب جلدأ نمف ءكرهسب رفظت كاسع كيدي نيب مدقو «كيلع رمشف

 :(رعش) .تاكلهلا زوافم هيلع عطق ًالمج هل
 دجام هنو كابا ف ئاوديبف

 مفلا ىف لحنلا ىتَج اجيهلا ىف توما ىرت
 فقتيو شعم رق ناتؤ ىرأ' ؟لوقيو مرتي اني حملا ل هيعيج هيفا قشر

 رهسو ماسجألا تنيطو لامعألا تحص اذإ «لاح ىلام لاحب ىنامز ىنكرت دقو «ةطلاغملاب

 «ةفرعملا سومش تعزنو «قاقيتشالا نيتاسب باوبأ تحتف «.داقرلاو دازلا اوللقو نوقشاعلا

 «برلا لامج راونأ نم بلقلا لكايه تقرشأو «بجحلا ءارو نم برقلا رهازم ترهزأو
 دهاشو «تانئاكلاب فشوك :هقوشعمي قشاعلا ىدانو ءىنامألا تعطقو باجحلا عفرو

 ىلعأب رشبو ؛تاماركلا راثن هيلع رشنو ؛تافشاكملا عاونأب ىظحو «تادوجوملا قئاقح

 لاقف ءاّبطر هيدل اندجوف ىمالدسبلا ديزي ىبأ ىلع انلخد :ىرونلا نسحلا وبأ لاقو .تاماقملا

 «ىلاعت هللا نم الإ اهتبلط ام انأو . ُهِّيَ# هللا لوسر دنع نم اهب ءاج رضخلا ةيده هنإف هولك

 اندجوف ةيناثلا ةعمجلا ىف هيلع انلخد مث . رضخلا ىدي ىلع اهلكأ ءرضخلا ةطساوب اهتبلط ام
 ءمكل الو ىل ىه ال لاقف ؟هنم انمعطت ام :انلقف ءهرمحأ بهذ قبط ىف اًبطر هيدي نيب

 ةطساو ال انم ةيدهلا ذخ تعمسف نآرقلا ولتأ ليللاب ادعاق تنك :لاقف ؟اهثيدح فيك :انلقف

 للدتي امك هيلع نوللدتي هللا بابححأ نأ ةفرعملا ةذل نع بوجحملا لفاغلا اهيأ ملعاو .اننيب

 ىنيب مويلا عمجا ةحرابلا كنيبو ىنيب ناك ام ّىحب :ةعبار لاق امك ؛هقشاع ىلع قوشعملا

 نأ دب ال اميف ةوعد تعيض ةعبار اي :لاقف سنوي لخدف !ديبع نب سنوي انخيش نيبو
 اذهف «شالب اًببس ديرت تنأو بابحألا لالد راثآ نيأف اذه كنع عد خيش اي :تلاقف ءنوكي

 لاقف ؟خيش اي مهعم ىنيطعت امأ :ةلعفلا ةرجأ ىطعي لجرل دينجلا لاق .شابوألا بلط

 عمسف رادب ىلبشلا رم دقو .تذخأل تلمع ول ةلاطبلاب كسفن ىنمت قمحأ اي :لجرلا

 لاقف «قاقزو قانع شالب ديرت «كلعف ردقب الإ كيلع نمن ال :اهجوزل لوقت رادلا ةبحاص
 :دشنأو ءاذه نم رثكأ لمعي لسكلا جوزلا

 ركهسلا يناجي تحس اك ون تالتح ش

 ةليلخ ىنع تي ةرل تملعول



 نورشعلا ةلاقملا
 ةدئاملابادآو برشملاو لكأملا ىف

 ءاهئاقب ببس وهو ءاذغ اهل لعجو ةيمدآلا ةروصلا هذه ىلخ ىلاعت هللا نأ ملعا

 اهنم نوكي نأ حلصي ىتلا ةعنقتملا ىهو «لكأملا نم ليلقلاب عنقت ةفئاطف :ٌبورض هيف سانلاف

 ءاذغلا لق املكف ءاهلكأمو اهمونو اهلالخو اهلاصخي ةكئالملا هيبش ىه ىتلاو «نودبعتم
 ةقر لصحي لكألا ةلق نمو «بيطلا نع ءانغلاو ةيفاعلا هترمثو ءءامسلا ناكسل اًهبشم تنك

 ءاهنم جرخي ام هتميق تناك هنطب ىف لخدي ام هتمه تناك نمف «جرخملا هلقو بلقلا

 نم حبرت ال قافرلا ةرثكك لكأملا ةرثك نأ ملعاو .ملسأ هكاوفلاو قارمألا نم لالقإلاو

 .بطو دهز هيف اذهف ؟نيمادإلا نيب عمجي ناك ام هي هللا لوسر ىلإ رت ملأ ءاريخ مهترثك

 لثم ءاهلثم نوطبللو «باوبأ ةعبس اهل رانلاو ءاهيلإ ىقلي ام لكأت ةيران نوطب نوطبلا ىفو

 لكأملاو اياطخلاب ةالابملا ةلقو .عوجلا ةدش بابو «ةميمنلا بابو ؛هرشلا بابو «صرحلا باب
 عمسلا لثم «٠ هكوع تارا ب هلا تار يسار .اهمظعأو بونذلا دشأ مارحلا

 كا ةياعسلا باوبأ هذهف .نامدقلاو ناديلاو جرفلاو نطبلاو ناسللاو رصبلاو

 نْيتَمْعَل لكأ نم : هِي هلع ىبلا لاقو «ديبعلا ملاظم ةحييبقلا لايفألا يظعاو: ءدوطلا اهمظعأو

 وه مارحلاو 0 ب
 لوبقو «قيرطلا عطقو .اهبر نذإ ريغب ةيانحلاو صاصقلا ذخأو .ةقرسلاو توصخلا لك

 قحتسي ال ام ذخأو .تاماجحلا ةرجأو «مارحلا عايتباو «تاعاطلا ىلع تاراجإلاو «ةوشرلا

 بساكملا امأو .مارحلاو لالحلا نم «ءايحإلا» بتك ىف اهانركذ ةريثك عاونأو :؛ءاملا ةبون ىتح

 مالك هيفف ديصلا امأو .بطحلاو شيشحلاو نملاو طولبلاو ضيبلا لثم لالخلا اهلصأف لالحلا

 نيسحلا وبأ ممتجا .بسكأو لجأ حصنلا عم كديب كلمعو .لمجأ هكرتف ءاملعلا نيب

 املف «ىقابلاب اوقدصتو اًزبخ مهترجأ ضعبب اوذخأف ةنييع نب نايفسو ديزي وبأو ىرونلا
 «ملعن ال :اولاقف ؟داصحلا ىف حصنلا مكنم نوملعت له :نايفس لاق دازلا لكأل اودعق

 عئاصلا نإ :لوقتف هضعب فشكن ضماغ مارحلا رس نأ ملعاو .اوحارو هناكم زبخلا اوكرتف

 امك لكلا ىلإ هناودعب ىرسي ضيفلا ءازجأ ضعب ىلع ىدخعملاف .هضيف نم قلخلاو دحاو

 4 اعيمج ساثلا ايحأ اَمَنَأَكَف اهايحأ نمو اعيمج ساّنلا لتق امْنَأكَف ]» :لتاقلا ىف ىلاعت لاق

 اذإ اذكهو ءاهدسج عيمج ىف قالطلا ىرس «قلاط كرعش :لاق اذإ سايقلاو .[17 :ةدئاملا]

 نم هللا دنع لضفأ لالحلا ىهو ةبيطلا ةمقللاو .عونصملاو عناصلا هب تيضرأ دقف تقدصت

 مقو ؛عوجلا دعب ةئالثلا عباصألاب ضرألا نم اند ام لكف لكألا تدرأ اذإف .ةريثك تاقدص



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجمب تس سسسسسطعطملم أى بح

 دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملعاو .ميلعتلل كخيش ىدي نيب كدوعقك اودعقاو ءعبشلا لبق

 .ناولألا رفصيو «نانسألا مدهي :راضم عبرأ راحلا لكأملا ىفو «مارحلاو راخلا نم ةكربلا عّرن

 الو .هدعبو ماعطلا نم نيديلا لسغو .نارصملا ىذأ نم هيلع فاخي امبرو ءدبكلا :ليزيو

 .نيجوزلا نيب ةرفنلا ثروي هنأ هيف رسلاو ءاضعب مهضعب نذإب الإ نيجوزلل نتنملا لكأ زوجي

 امبرو ةهيرك ةحئار دلويو بوثلا لمقي نيديلا لسغ كرتو .بيحمو فلؤم بيطلا حيرلاو
 نم دوصقملا ناك املو .اهفلأآيف ةروصلا نسحتسيو ديلا عضرتسي ناطيشلا نأ درو ام ىلع

 لدي مل اذإ ملعلا نإف ملعلا بلطك اًضرف هبلط راص ء«بونذلا ليلقتو بولقلا ةيفصت لالحلا

 تقصو شرعا زاَرَط نع ُهَل ف شك ٌةَنس لالَحلا لَك ْنَمه ثيدحلا ىفو ءررض وهف ريخ ىلع
 .ةفرعملا راونأ هب وفصتو ةووطعلا هب حرشني «ةيدبألا ةداعسلا ءايميك وهو . ارا

 ءافص نيبيف «رورغلا دودس عفرتو «ةلفغلا ةواشغ فشكت هبو :مكحلا نيع بلقلا ىف تبثي
 ةكئالملا حيبست ريده كرطاخ افص نذأب عمستو ءديجملا حوللا هل فشكتيو ءديحوتلا ءامس

 .نييرقملا

 ةبلاطم رسلاو ءديبعلا ملاظممب الإ توملا دعب ةنوهرم نوكت ال سوفنلا نأ ملعاو

 ىتأ نم الإ نيدبعلا نيب ةعقاو ةاواسملاو .قاب ميلع لدع مكاح ىدي نيب نيميرغ نيب ةرضاح

 نبأ حاورألا تراصفق «سوفتلا ديق كفناو «ملاظملا نم ممذلا تصلخت «ميلس بلقب هل
 ع

 الو تركش ريخب مهنأر نإف ءاهّلهآو اهتويب روزتل حاورألا ؛ نإ» : هلع لاق اذهلو ءراتخت
 مادنلا داك رس وهل اذه «ىب تررغ امك مكنت الف ايندلأو كايإ ىلهأ اي ىداتت ىهو ترق
 ىلع تراتخاو تءاش نيأ ريطت ىهف ملاظملاو ماثآلاو سندلا نم ةرهاطلا ةييطلا حاورألا امأو

 ميلع ساسح كردم لكلاو ءفيطل مسج وأ كلم ةئيه وأ رهوج امإ ءسانلا اهركذ روص

 :ثيدحلا ىفو ءلوهجلا قوف مدخلا ودرس داع اي ةكاملع نتاقخا ودعف .دسحلا ةقرافمب

 كداهتجاو كتجح ناك اذإف «ةلوبقم ةجح فالآ ةَعبرأ نم هلل دنع لَضْنأ ةَمَلظم مهد در نإ

 :ايلوضأ عطقاف ماثآلا نم اًموح

 نورشعلاو ةيداحلا ةلاقملا

 سوقنلابيذهت ىف
 ىدعأ ىه كيبنج نيب ىتلا كسفن» :ثيدحلا ىف امك كل ةوادع دشأ كسفن نأ ملعا

 سفن كبكرتو «ةءاندلا ىف كعقوتو ءلالضلا ىلع كدشرتو «لابولا ىلإ كوعدت كودع

 اههرشو اهلالخو اهلاصخ عطقاف .ككلمتو ءككلهتو ءكعمطتو ,كعقوتو .ىوهلا
 :اهل لاق سفنلا َقلَح 1 ىلاعت هللا 5 :ثيدحلا ىفو .؛اهعيشو اهعلوو اهعمطو اهكرشو
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 ءاَنأ ْنَم اَنَأو لوقت ان نَم اهل لاق امّلُكَف ,باَدملا عاومأب اهب ؟انأ نم اَنأو : :تلاقق ؟انأ نم
 كيلاطت ةيجنز كسفنف «تنأ الإ هلإ ال ىذلا هللا تْنأ :تلاقق «٠ «عضاوتلاو عوُجلاب اهبذع ىتح

 مأ ىهو ايالبلا ىف ةعقوملا ىمه يفتقر تيم اذ: فسم نقع فانك «تاوهشلاب

 ريثك اهؤاد «مرقلا ودعلاو ءمهنلا بلكلاو «برحلا دسأآلاو ءبلكلا بئذلا ىه ءايازرلا

 :(رعش) اهل فالخلا اهنم ةمالسلا لئاسو مطعاو «ليلق اهؤاودو
 ةوْهشب انوي سفنلا كتبلاط اذإ

 قيرط ءاويخيلال اهنجه لع نايتكو

 امّنِإف تعطعسا اماهاوه فلاَخف

 تحف فالحل ريحت اهاوه

 دقف ءاهبذهت امب اهيذعف «ءاودلا رم ىلع ربصلاب الإ ءافشلا نسخ ضيرملا دجي الو

 :(رعش) هسفنل ىتسبلا دشنأ

 ىبان هلق علا

 ىسبيذ هتةولحلاو

 ىلوحلأب
 كن فاهيتا نييتحتجت

 اهخبطاو ءاهربك عضاوتلاب عمقاو ءاهبيذعت طايسب اهبرضاف اهبيذهت ىلع تمزع اذإف
 ملعتو .نالخلا ىلوم اهل حلاصلا لمعلاو «نادخألا ديس اهل ملعلا لعجاو ؛ناحتمالا راتب

 .سبايتت الو سياكتو «فرظاو فطلاو .ةحلاصلا لامعألا بكتو .؛ةفيطللا قالخألا

 اهبذعملاو هسفنل بذهملاو فيطللا بذعي نأ فيطللا نأش نم سيلو .«فيطل هللا نأ ملعاو

 ىدي نيب اهبذهو «لفاونلاب اهبرف .ةجاحل رشلاو ةداع ريخلا نأ ملعاو .ةدهاجملا نارينب

 وه خيشلاو «نيدلاولا ةمرح نم مظعأ خيشلا ةمرح نأ ملعاو .ةعاطلاو عمسلاب كخيش

 «ةفرعملا رون ىلإ لهجلا ملظ نم ديرملل جرخملاو «ةقيرطلا ىلإ دشرملاو «ةقيقحلا ىلع دلاولا
 بيبطلا وه خيشلا نأل «ةكئالملاب قاحتلالاو ء«ةلصاحلا ةاجنلاو «ةيدبألا ةداعسلا ىلإو

 ةوهشلا رامث نم تنأ تينجو ءرطولا ءاضقل امهتاوهش نارين تجاهف نادلاولا امأو «بونذلل

 لهجلا ملظ ىلإ مدعلا ملظ نم كجارخإل اًببس ناكو ءطولا دنع كداجيإب اهتين تمدقت ام

 ىف باش انأو هسفنل ىرعملا ىندشنأو .ًالقعو ارصقو ًالقن اداجأ دقف «ءانعلاو ةدياكملا رادو

 : مالسإلا خيش ىلع نب فسوي ةبحص
 امنإو ةة يحلا لوط مئاصاانأ

 - قصي عأ كاذ مويو ماما ىرطن

 الم



 اندوأ ليلو حب ص نمزاق دق

 دنألا انجحيب لئن ويت يلي

 هقيدصملديج نالت اولاق“

 دهيم برحلات انبات اذعك

 انخلاب ةراسإلا لان 7 كمل كس لك

 دي ص تب هتالصب مه بيتو

 اًصلاخوأ اًنجُهمم# اح
 دسيسسلا كتان نجع فر اذإن

 قداص ًةلاقماوُعمًسامهاو

 1 لك كك قل

 . مزلي ال ام موزل رحب ىف رعشلا اذه

 ال كورباك اذإو «لزلزتت ال اوحزم اذإو «تفتلت ال اوجرم اذإ مهنأ كملع ةمالع نمو

 ىربكلا ةياغلا تدرأ اذإف «سفنلا بيطم ربكلاف «ةحياصملاو ةقعازملا نع كسفن دباكو .لوحت

 كنأك عطقناو «لضفألا وهو ءرهشأ ةعبرأ وأ اًحابص نيعبرأ تيب ىف اهرصقاف اهبيذهت ىف
 مث .ةكم قيرط لصحت امك كناعأو كقفاو ام دازلا نم لصحو «ةجاح كل قبت الو «تيم

 نامزو اًملظم تيبلا نكيلو «سفنلا عمق تاولف ىف رس مث .عرشلا ةعباتم ةيطم بكرا

 دعب كلكأ ىثلث لكو «ةبلغ الإ منت الو «تاولصلا نم يضئارفلا ريغب تأت الو .ىلوأ ءاتشلا

 ىحلا هللا الإ هلإ ال كركذ نكيلو .ةمقل نوثالثو ةتس ةطيسولا مقللا ن نع هرادقمو .عوجلا

 ةروص كئيجي دقف كيلع ت تادراولا نم فخت الو كبلقب لقنق ناسللا لك اف ءمويقلا

 كملعأ لوقي دحاوف ءنوملعمو ةكئالمو نيطايشو نجو .ةعطاق تالايخو «ةحيبق
 كل رهظيس هنإف «تفتلت الف .كددهي اذهو ءكدعوي اذهو ءزونكلاب كينمي ربخآو «ءايميكلا

 «بلقلا نع بجحلا فئاثك بوذت كلذ دنعف ءنونفو بئاجع ةبرجتلا كرتو قدصلا عم

 قئالخلا ىلإ لقشتو «هيف ام دهاشتف ظوفحملا حوللا نيبو كبلق نيب ةلفغلا-روتس عفرتو
 حرشنيو «بلقلا رينتسيف «مانملا ىف هدهاشت تنك ام «ةظقيلا ىف كل فشكنيو «ةنياعم

 وه ىتلا تاماركلا رهظتو «تاروتسملا فشكنتو «تانئاكلا قرخنتو «لالحلا راونأب ردصلا

 ىلإ دبعلا لصوب اذإ لب «راتتسالاو راهظإلاو ىدحتلا ىف قرف امهنيبو «تازجعملا تاوخأ

 « ثادحف كير ةم ةمعنب اًمَأو ف :لاق وأ لعف ءاش ام ءهمكحب لكلا راص. نيككمتلا ةجرد

 هنضل نك نينلاك همؤك ىف خيفلاف# «كخيش هفرعت ةولخلا ىف هدجت ام لكو ١١[-. :ىحضلا]

 هملعيف ؛ةيلهاجلا ةتيم تام دقف خيش ريغب تام نمو .هخليش تاطيشلاف. خيش. هلا سيل نمو



 نم برقلا ميسن هيلع بهي ةولخلا بحاصو ىلاعت هللا ىلإ لوصولا قيرط هفرعيو هلديو
 بيط احرف هارتف «لاديألا هروزيو «نيقولخملا بولق رارسأ هل فشكنيو «بجحلا لخاود

 هنم غلبيو ءهمالك عمسيف .هبلقب ىلجت دق نوكي هللا نأل 2بعَّل بعد «ةرشعلا نسح قلخلا
 تامالع نمو .تاتئاكلا ىلع ملطيو «تايفخملا ملعيو «ةدهاشملا سومش .فشاكيو ءهمارم

 اذه بحاصو .؛عضاوتلاو ؛مالكلا ةوالحو ؛ملعلا ةرثكو .قلخلا نسيبح :هللاب لصاولا

 الو ءربجتم الو «ملاظ الو ءربكتم الو ءدوقح الو ءسوبع ال زيزعلا هملع عم قيرطلا
 هتداعس ليفارسإ ٌمَفَنَو «هتمه ليئاربج ىَوَق «ةيتوكلم هسفن ءموؤن الو «بورش الو «لوكأ
 تيب هل ىلجت ىتح .ءهتفرعم ءاديب ىف هب راسو «هتيحم ىداح هب اذحف «هتمه روص ىف

 نم اوبرقاف .ديعبلا اهب هل ىوطيو ءاوهلاو ءاملا ىلع اهب ىشمي هتيصاخ هنم فشكتاق «لالجلا

 امبرو . سمشلا .برق نم لالهلا هبستكا ام هتيصاخ ضيفو هبرق نم نوبستكت لجرلا اذه
 .نون نب عشوي ىلإ ىسوم نم ةوبنلا تلقتنا امك نيديرملاو ذيمالتلا ىلإ لادبألا لاوحأ لقتني

 ءايميكلا مالع قدصي ال امك ءاهفرع نم الإ اهقدصي ال تاماقملاو لاوحألا نأ ملعاو

 ال ىمعألا نإف «ىده دقف ميلعلا لصاولا عناصلا دنع ملكي نم لكف «.هفرعو هجلاع نم الإ

 تنأ الو «بيصن كيف سيلو بيغت تنأو .ةديرطلا فلخ ودعي ال نمزلاو ءرمقلا رصببي

 كلمأو ليلق كلمعو ءدوقعم كناسلو ةطيحم كنيعو ةءالم كنطب «بيبح 0100

 رئارحلا بعت ال :لاق كيد.و بناج ىف كيدانم عمساف .ريصب كبرو زيزع كبنذو «ليوط

 تحرط دق كنإف نظلا نسحأف .حوللا ءارو نم ىدان حلفمب شخاو .مهلثم نوكت ىتح

 تبشتم كنكل «تمدخ تمدحن ولو «ءتلصول تلصوأ ولو «ءتحرجف تحرجو .«. تحرطف

 دنع هدجت مدنلاو كتاف كتاف مو «تكلم امو تكلهف طقنلا نم ةيلاخ ىهو ع م ط لعجت

 .: (رعش) نوئسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نأ ملعاو .كتافو

 ىتع تسللت ىتس سم ىلإ

 ا ا

 نورشعلاو ةيناثلا ةلاقملا
 راكذألاىف

 هلوق كلذ نك رميت رابخألاو ركذلا ىلع تالاوبلا تايآلا نأ ٍملَعاَو

 4 اريثك اركذ هّللا اوركذا# : ىلاعت هلوقو .7 :ةرقبلا] 4 مكرك ذأ ينورك ذاق 8 : ىلاعت



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعويجم تس سس معسل 0١ ع

 يف كبر ركذاو هلوقو .6 :توبكتعلا] « ربك هللا ركذلو ): هلوقو ا :بازحألا]

 < نيلفاغلا نم نكت الو لاصآلاو ودغلاب لوقلا نم رهجلا نودو ةفيخو اعرضت كسفن

 هعماسل ىئذأ هيف سيل ذإ «لمجأ ىفخلا ركذلاو تاق رألاو بتارملا نيب . ٠٠ :ٍفارعألا]

 لكس دقو .ريثك هيلع ثحلاو ءهتقدصو رسلا موص لثم «قافنلاو ءايرلا نع صلاخ وهو

 عولط ىلإ حبصلا ةالص نم هللا ركذي رمخآو لالح لامب قدصتي لجر ىخخ هيَ هللا لوسر
 نم هللا ركذ نم هنأ» :ثيدحلا ىفو ."ربكأ هللا ركذلو» :لاقف ؟لضفأ نيلجرلا ىأف سمشلا

 بهذ نم اهلمح ءارمح ةقان ةئامب قيدصت نم رجأ هلف سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط

 ركذف :فئاظو ثالث هل ركذلا مث .«بلطملا دبع ىنب نم باقر ةينامث قتعأ دق هنأكو ءرمحأ

 ىلعأ ىفخلا ركذلاو «تادابعلا لكايه نم تاوالتلا ىف بحتسي اذهف ءناسللا ةقلقلب رهاظلا

 لاغتشالاو ملاعلا نم ءانغلا ثدحي هنمو «بلقلا ركذو ؛تاقدصلاو تادابعلا بورض

 ىف ىنركذ نم .ىنبحأ نم بيبحو ؛ىنركش نم سيلجو «ىنركذ نم ركاذ انأ» : بوبحملاب
 لصحي مث «ىتكئالم نم لم ىف هتركذ هموق نم ألم ىف ىنركذ نمو ؛ىسفن ىف هتركذ هسفن
 كل ركذلا ريصيف «سدقلا ةرضح ةدهاشمل سفنلا نع بيغي نأ وهو ناث ءانف لوألا ءانفلا نم

 «نيركاذلا ةكئالمللا عم كركذ ةداع ىف تدع لاقثألا ءابعأ كنع توملا فشك .ةدابعو ةداع

 برق وهو «تركذ نم برقب ىظحتو سدقلا ةريظح ةحاس ىف كب فاطيو .ةداع ريخلا ذإ
 ىبنلا تاولص مث ء.حيبست هدعي مث «نآرق وه ام ركذلا اذه نمو .ماشتحا لزنمو ماركإ

 ام ةيبوبرلا رس نم كل فشكي هنإف هيلع بظاوف .هفئاظو هذهف .ءاعدو رافغتسا مث ءُهنلَي
 كؤاضعأ كعيطيو «نجلا نمؤم كمدخيو ؛ةكئالملا دهاشت ؛ءلاح لك سمتلم نع كينغي

 َنوهَقفَت أل نكلو هدمحب حّبسي الإ ءيش نُم نإو إذ تادامجلا حيبست عمستف كنذأ رقو لوزيو

 «سوفنلا بيذهت ىف كب رم ام رثكأ ركذلا رمث نم :لصحي دقو .؟4 :ءارسإلا) 4 مهَحيبست

 ليللا نيب دجي ناك هنإف ءداجسلا تانفثلا ىذ نيدباعلا نيز ىلع رمثأ ام اًضيأ كيلع رمثيو

 ىلع علطيف تانئاكلا هل فشكي هتالص ىف ماق اذإ ناك هيلع رمئأف ةدجس فلأ راهنلاو

 ءاملا ىلع ريسللاو تافشاكملا تاجرد تاماقملا باحصأ غلب هبو .سدقلا ةريظح ةموح

 لكأملا نع هزنتلل ءاقبلا ماود اوقحتساو «فرشلا للق ىلعأ ىلإ ةكئالملا تمس هبو ؛ءاوهلاو
 بذجت هبو «ةكئالملا نم حيبستلاو هيزنتلا وهو ءركفلا بارشو ركذلا تاموادم عم برشملاو

 دقو .«ءبولقلا بذج ةصاخ هنم ثنحيو ؛نيقشاعلا بتارم لانت هبو «نيدهزتملا ىلإ كولملا

 بح لعن علختف «بابسألا قيرط ركذلاب لحنيو «بادآلا باب ىلع قداصلا ركاذلا فقي

 هبلق ءاقص روظ ىلع تفقيو ؛ةمارم ولت مهسواسو حجسوع عطقيو .هماذقإ مدق نع ايندلا

 . :صصقلا) 4 نيماعلا بر هللا انأ ينإ 9 : هبر مالك عمسيف كانه هبل سيدقت ىداو ىف



 عج و78 تيس٠٠يسبيسح ىلازقلامامإلالئاسرةعومجبم بح

 لاقف ةوبتلا بلط ىلإ حشرتي ناك :ىفقثلا تلصلا ىبأ نب ةيمأ ةصق نم كب رم ام كيفكيو
 ةذفانلا نم نارئاط لزن دق تيأر ذإ مئان وه انيبق لاق !اًماعط ىل عتطصاف انأ انأ اه :هيجأل

 ىعو معت : لاك ؟ىعوأ :امهدحأ لاقف :ءادوس ةتكنت هنم جرحخلأ مث هردص امهدذحأ .ىشف

 ىه امنإ هل ةوبتلا تسيلق هيلإ هداؤف در :لاقق ءال :لاقف ؟ىكز وأ :لاقف ءنيلوألا مولع

 : لتمتو ىكبف ا هتريخأ هبتنا 0 هيلطاصم لآ ةلالسل

 تيبس لا

 مقونيق يلانمىناتأامب

 ايعقغقشات ضف ٌةءاوس توأ

 ةلافقاوو هيلع ىظلااَقِإ

 3 1 مهي طيح راثلا

 بيإألا ءو ىتنا ةنجلا نكسأ مأ

 احتجت هني مهب تتحول

 فلالخدتةقرق ناقيرف امه

 ايي وغةحبشو نجح

 تلا تلخدٌدق امهنم ٌةةقرقو

 اهققارم تيتانتحو واس

 تادروش د يي حتحتححسا

 انتي هناش هوبسعتسمالا .لامصأ

 اذإ نوصل هيله تلهالطعت

 ايهكارع تقاع ريكي تامه

 تقلا بلط نع اق خ#كاهثنصو

 اهقملاو هع بتبلو أ 5

 حتا ة2ي1321 ىق سلا د ةيغواص

 هيد ساحه يرام

 0 مومو ْنَم كشوي
 اهققي رف ىلعاضوي

 االئروه ةمت طبع .تسمم مل نإ

 اي اذ ءودلاو سك توملا



 تح ىلازفلا مامإلا لئابور ةعومجم تسلسل صا 08: مح

 .ةعطاق تاوهشلا ذإ هدصقم لين نع هكرش هعنم :دبكلا عودصم تام اهبو
 .قيرطلا رح نع صلخ ليدلا عطق نمو ءردكلا ىلع ربص ءاملا مار نمو .ةعنام تاذللاو

 ةمهب ولعلا عطق نمو «تاولخلاو فينكلا هطقسم ناك تاوهشلا تاذ هسفن ليعج نمو
 ريثكلا لكأمللا بحاص امو .يبئاونلاو بئاصملا ىلع ربصلاب بتارملا مظعأ لان تادهاجملا

 .ادبأ حلفي ال روتسم وهو..ريبدتلا ءوسب ىظحي

 نورشعلاو هثلاثلا ةلافملا

 ريبدتلاو سمنلا داهج ىف
 هللا لوسر اي :اولاق .(ربكألا داهجلا لإ رغصألا داهجلا نم انعجرا : هلع ىبنلا لاق

 م ا هلع لاقو «سفنلا ةدهاجم ىها : : لاقف ؟ربكألا داهجلا امو

 ريغ ةميمذ اهقالخأ سفنلا نأ ملعاو .«قالخألا مراَكَم مُمنأل تعب : هلع لاقو . «كّينج

 رانلا ىهو «نيضرألاو تاومسلا ىف اما .هانلق امك .اهمجح رغص عم اهيف نإف ءةميقتسم

 بلاعثو «ةفلاخملا رومثو ؛ بضغلا عابسو ءةوهشلا بالكو «ةبيغلا بائذ اهيف ةدصولا

 اذه لك «حيبقلا سواسوو «ناحتمالا قيجانمو «ىوهلا ركسعب نيطايشلا نيمكو ؛«ةليحلا
 اهنكاسو ةنيدم بلقلا نأ ملعاو .اهنصحو اهضبرب طيحم سوفتلا ةعلق هلق تحت نكس

 ةخفنلا ةفص نع ةجراخلا «ةينابرلا ؛ةرهاطلا «ةملاعلا «.ةكردملا «ةفيطللا سفنلا ىهو .كلملا

 وه ىذلا بلقلا مد نم ةدلودملا ةرهاظلا ةرخبألاب ةبوجحم ىهو ؛حورلا ىلإ اهب راشملا

 بطاخملا وهف «لقعلا امئإو بطاخملا بلقلا وه اذه امو .فوجملا محللاو ىربونصلا لكشلا

 كلذ يف نإ: ىلاعت هلوقو . 7 :ةرقبلا] 6 بابلألا يلوأ اي نوقتاو » : ىلاعت هلوق نم

 .[17 :ةقاحلا) 4 ةيعاو ْنْذَأ ل: هلوق ىنعم وهو .[77 :ق] © بلق هل ناك نأ ئركذأ

 «تاللايخلاب ةروتسم ةهوشم «تالفغلا ديقب ةديقم «تاوهشلا ةريسأ ىه اهيلإ راشملا سفنلاو

 ةلوغشسم «ةناريح «ةقلق «يركس «ةطبحم تحبصأف ءاهسخبب تعمطأ دق ايندلل ةقشاع

 اهنيب قرف اذإف ءهتقشعف هتفلأ «هتيذغتو هتيبرتب ةلوغشم .«فينكلل هلمحت ىبارتلا دسجلا ةمدخعب

 اذإف «هتفرع ام اهنأك هتركنأو هتبسن ةدملا لوطب هتمدخ ام لثمب اهيلع رم اذإ ىتح ءفسأت

 3 يعجرا اةنق ةنئمطملا سّتلا اهتيأ اي» سدقلا ةراشإ عمست ىتح ترفن هيلإ تدر

 باطخ روج ال ذإ دوقفم ريغ دوجومل دجوم باطخ اذه .[58 ءالال :ةروسلا] كبر

 «سيِمَحو ِنْيْلا لك ىف يأ لامعأ ىلع ضرعنا : هلع هلوق كلذ مارش نمو ؛مودعملا

 . «ةانزلا ىَلع هللا بضع دما اهل رت ةئّيسس نم ناك امو ءاهب رسأ ةئسح نم َناَك امن

 5[ بذكملا اهيأف (ةّضررْعَم ىلع مكتاللص َنإَف ىلع ة ةالصلا“ نم اورشكأ» : هيَ ربع هلوقر



 حاورألاو ماسجألل دوع ال نأ نيكسم اي معزت ؟رداقلا عناصلا زجعت كارتأ «لوأتملا لفاغلا

 هتردق ىف هزجعتو مكحتتو هيلع دحجتتأ ؟هاوس هريغ مأ كاذ وهأ ءرداقلا ميدقلا عناصلا ىلإ

 ماظعلا طلتخت :لوقت مث ؟كربق نطب ىف كيبري الفأ كمأ نطب ىف كابر نمفأ ؟هتوبنو :هتيآو

 تاداربو بارتلا صلخي فيك عناصلا ىلإ رظناف ؟اهصيلخت ىلإ ليبسلا فيكف .ضعبب اضعب
 الو زجعمب سيل رداقلا عناصلاف ءاهصالخ تنأ زجعت ءازجأ وهو .ديدحلاو ةضفلاو بهذلا
 دقأ ءانيس نب ىلع ىبأ تالاقمب رتغتو زجعت زجاع تنأ امنإو «ديرت ام قوط تحن لخدي

 «ةلادعلاو قسفلاب مكحا مث ءاذهو اذه لعف ىلإ رظناف ؟ هلي دمحم نم قدصأ كدنع راص
 اذه تلق نإف ءنيمكح اهيسحاو ليدعتلاو ىقيدصتلا ىف كلقع مكاح ىلإ ةموكحلا عفراو

 اهنيهاربو اهصاوخ نع هلأست الأ ؛كبلط جئاوح نم كل نوركذي ام رظناف لقن اذهو لقع
 «ضيرم مأ ضراعم تنأ امنإ هدنع كباوج نوكيف ؟اذه لهسيو اذه ضبقي مل :لوقتو

 نأ اوملع «ًالقعو ةريصب كنم رثكأ كلبق نيذلا ناك دقو كترخآ بيبط ضراعت فيكف

 فلاخت الف كعرش عبتاو كسفن دهاجف .اونمآو هنم اوملسأف رفك زيجعتلاو ضارتعالا

 .اهب نيهتسي نأ هتيدهب هكلم همركأ نمب حيبقو .كيلإ هللا ةيده وهف كباتك مركأو «كيبن

 نإف ءاهئراب دنع اهئدابم ىلإ ةعجار حورلا تناك نإو «ىيحتستو فقاوتتو ىقتلت ليلق نعو

 كلس ىف طرخنم تنأ ذإ .كنم رثكأ ريهامجلاو .خيبوتلا ظيلغ نيبتي كانهف عرشلا قدص
 راهنلاو ليللا رظناف الإو ءايالبلا ىلإ كتدرأف كسفن ةعاط تعبت .رتاوتلا ال داحآلا ماظن

 ءاهتوم دعب ضرألا ءايحإو ءامهيف لاوحألا لقنتو .فيرخلاو عيبرلاو ءاتشلاو فيصلاو
 كسفن ةدهاجم ىلإ عجرا مث «لفاغ اهنع تنأ ةريثك تايآو ءكرايتخا ريغب كهابتناو كمونو

 ربكلاو ءاضرلاب بضغلا عمقاف .ةميقتسملا ةديمحلا اهتافص تيبثتو ةميمذلا اهتافص حمت

 عبشلاو «ةظقيلاب مونلاو ءركذلاب تمصلاو «ةقدصلاب كاسمإلاو «لذبلاب لخبلاو «عضاوتلاب
 ةوهشلاو «قدصلاب ةنهادملاو «ةلزعلاب كارتشالاو ؛ةولخلاب ةطلخلاو «هابتنالاب ةلفغلاو .عوجلاب

 ىيحي فيك ةلفغلا رتس دنع كل ناب كتافآ تافص توحم اذإف «قحلاب لطابلاو .عمقلاب

 راثآ نيأف ءديرم هلل كنأ معزتو ءديرم ناطيش كنكل .ريدق ءىش لك ىلع وهو ىتوملا
 ىلاعت هللا ىحوأف «مالسلا هيلع دواد ةظعوم ىف ليئارسإ ىنب نم دحاو مان ؟ديحوتلا ةوالح

 حبذب مالسلا هيلع ميهاربإ رمأ ال .بذك دقف ىركذ دنع ماني مث ىتبحم ىعدا نم دواد اي نأ

 مان امل مدآو «هليلخخ نع مان نم ءازج اذه تبأ اي :لاقف همانم ىف مالسلا هيلع ليعامسإ

 :(رعش) رعاشلا لاق .ءاوح تقلخ
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 «ىوهلا شويج ةتبعت ىلإ ثكاسفن ناطيش مدقيف ءانرشأ ىتلا ةتينملا وه كبل نأ ملعاو
 قيجانمو «نطظلا ءوس لغاشمو ءىنمتلا باقنو «.سواسولا باقتو ءاينقلا بح ركاسعو

 ركملا لجر فحزرو ءءرشلا ليخخ قايسآو «ةعمسلا ةءاسإ لويطو ءريكلا قويو“ ءةفلاخملا

 «ةتيدملا هذهي شويلل هذه تطاحأ اذإف 2658 :ءارسإلا] « كلجرو كليخب مهيلع بلجأو )»

 ءءاللا اهنع عقدي مل نإ ةنيدملا تكله ءةديمحلا قالخألا نم لاجر الأو دازب اهل نكي ملو

 دعق .قدصلا جاريأ تمدهتو ءركذلا سراح اهنع ماتو فتنيدم تيرخو. كلملا بلسو

 ةنيدملا ىف ترادو .لامعألا نئازم راتسأ كتعو .يلقلا رارسأ ةنس ىلع سمشلا ناطيش

 عقوو «لامآلا رامث تلكأو «لامعألا لاومأ تيهنو ءةلماعللا راجشأ تعطقو. .كشلا ةيناومع

 تو فالوع لك ىصعو «باحصأللا تابحاصم نع سومفنلا ترقتو: .باتكلا ىف كشلا

 انك الاجر ئرن ال انل امل اننيو اي اولاقو رانلا ىف مهرخاتس ىلع اوبكيكو هاوه مهنم لك
 لكو 638 55 : ص3 «راصبألا مهنع تغار مآ ايرخس مهاَتَذَحنأ <20 رارشألا نم مهدعن
 رون حربشل رظناو كاز فصق الإو «مارلاو هيشلا ىه اياليلاو كيكشتلا: نه هيف سانلا ام

 اهتدوع ام سفتلل ىه .كداعموب كثعب مويل كداز كل فشكتي كداوقو كتررس ىف ناميإلا

 ةلفغلا ةعباتعو ايناحور اكلم ريصت ىتح كسفت بذهت ةدعاجملا سفنب كنأ' ملعاو ءدوعتت

 "ص نس ا وتاقا كافضار حمت : ءوسلاب ةرامألا سفنلا دهاجق: ..اًميجر اًناظيش ريصت تاوهشلار
 ىلإ مث .بتاكلا ماقع ىلإ هشارق ناطلسلا لقني امك ةثئمطلللا ماقع ىلإ: ةماولللا لنا: مث «ةماول
 اذه تائيس هدنع وكيف هتانتسح ىلإ: رظنيف هكلم ىف هحصت عم فرصتي مث ءريزولا ماقم

 سافنأ ددعب هللا ىلإ قيرظلاو. .نيبرقملا تائيس راربثألا تانسح :ليق امكت هقبانس تانسح ماقم

 تاماقم ىهو .ماقع ىلإ ماقم نم. ولعي هيَ ناك -سافنألا جم ولنعت تلماقملاو .قئالخلا
 ةئاع مويلا' ىف هللا رفغتسأل ىنإو «ىبلق ىلع ناغيلن هنإ) :لاق' ثيح هبن اهب فراعملاو فشكلا
 :سفنلا ىف مالسلا هيلع ىلع نينمؤلل ريعأ مظن عمساو . نيا نم دشأ نيرلاو «ةرم

 تَلوَت ىىتسح تاّذّللا نع تيسيص

 ترمَكتْسافاهربَص ىسنت'تمرلأو

 ةزيزع ىسفقن مانيثألا ىلع تاكو

 تَلْغلذلا :ىللع ىمي هع تأررباسسلق
 00 هةر يوت دس عاج تلك

 تلو مث انل امينتلا + تاكحدققه:
 تلبقأ ىه الاه يقي هيا الانف

 تلوَتاماذإ اهيقبي لخيلا الو
 / قمنا اين عا بي تيحالا ئشلا انهو

 تلست الإو تقات تممصعلخأ نيلق



 باوثلا منتغاز ءاهيف ءايلوألاو ءايبنألا ,ماقم رظناو ءاهباب نم اهبرقو ءاهبذعو اهبذهف

 دقو .188 :ص] # نيح 58 هاب نملعتلو » نيقسافلا ركذك نيقداصلا ركذ امف ءانثلاو

 نيبتي «ةريمخ حيبقللو ةلئاغ ىناوتلا اذل كلف ءارارك ىل مكو «تاباعللا تالاقم تعمس

 لظي الو ًارمث لمحي ال رخنلا دوعلاك كنكلو .اوهبتنا اوتام اذإف ماين سانلاو ليلق دعب

 اهسأر نع تفشك اذإف روزلا اهرعشب روعشلا تابحاص تهاب ىتلا ءاعرقلا ةأرملاكو ءارشب

 «لفاوقلا لحرت اًدغ .كباوث لذنو كبايث ةعقعقب تيضر دق تنأو ءاهسالج نيب تكته
 لمعأ ىلعل نوعجرا ةلفاقلا شيواشل لوقتو داز ريغب دعقتو «لفاغ اي قيرطلا ىلع ىقبتو

 ةطقن ىف رسلا ام هللا لوسراي :اولاق .لاقي الف نهرلا قلغ تاهيه .تكرت اميف اًخلاص
 ريبكلا امأو .حوللا ىف ةيوبأ لاح- نم دهاشي امل ريغصلا امأ» :لاقف ؟هدح ىلع تيملا ةعمد

 :ليق امك ءهبو هيف تنأ لاحلا اذهو هبنتت مبف «هلاومأو هتجوز لاقتناو هلامعأب فشاكيف

 كعفرأ انأف .ليبسل ةليزم حبرم نم ئجي امو طشتمي ام عرقأو «لمحي ام رخن دوع
 هتميق تناك هنطب ىف لخدي ام هتمه تناك نمف .كل ةبلغلا نأ كش ال .ءكعضت كتمهو

 نوبحت ال نككلو تحصنو ءربخأ كسفنب تنأف الإو «هبتناف تمهف نإ .اهنم جرخي ام

 .نيحصانلا

 نورشعلاو ةعيارلا ةلاقملا

 ظعاوملاو ةفشاكلاو ةدهاشللاو قوشلاو ةبحلا ىف
 ةيلقعلاو ةيلقنلارجاورلاو

 :هلوق نم نآرقلا اهب 9 هون حقو هئايلوأو هّللأ نيب ًالوأ ةيراجو ةزئاج ةبحملا نأ | ملعا

 64 :ةدئاملا 6 هنوبحيو مهبح 7 :هلوقو .. 60 :ةرقبلا] 4 هلل اًبح دَسَأ اونمآ نيذّلاو )»

 © فال ان دقن كيج رشم د نم ل نك : ةئيبخلا كسفن تراثو تلق نإف
 راجشألاو رضنلاو شوقنلا عئادب نم هيف امو هطاسب ىلإ رظناف «هتعانص نسح نم رهظي

 رابك بكاوكو رامقأو سومشو راهنلاو ليللا نم هيف امو كلفلا ىلإو ءراهنألاو رامثلاو

 عناص ناحبسف .هدوجو رارمتسا ىلع تالاد عناصلا ةعانص تايآ هذهف .راغصو

 نم وهو كلدي ىذلاو .تعمسو تيأر ام مظعأ تلقع نإ كسفن بيئرتف !تاعونصملا

 ةبحم ىلع لدتسي هبف «هل ريظن ال زجعم وه ذإ .همالك عماس ةذل هتبحم ىف لئالدلا ىرقأ

 :ءارعشلا مظن تعمس امأ ءملكتملا
 اهلارثأل تلاق بعااكو

 ريرضلااذهبج مام ٌموَقاي

 7 ا



 - ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجرب تسلسل 08 ح#

 انسه هس دس رمال قرط ناك نإ

 ركيسسلاوو تروم دع [هيناكت

 :ريرج لاقو
 ٌةق شاع ىحلا ضعبل ىنذأ موقاي

 اناجتحجا نيمعلا لمني يكس ةذألاو 0

 ضر ماهفرَط ىف ىتلا نويسعلا نإ
 ةنادمحم يحن لل اتاتلت

 هب كارحال ىتح اللا اذ نر ْصَي

 انايحتسكاا 83 2 نو
 اقم هناك اهتم نمت ر اكرر د هناعحلا نك" قا مان ركو قو ركع واسال نانو

 ىدبع لازي ال" :هلوق لثمو «ىنع مان ليللا نج اذإو ؛ىتبحم ىعدا نم بذك» :هلوق
 ىذلا هرصبو هب عمسي ىذلا هعمس ترص هتببحأ اذإف .هبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي نمؤملا
 قشاعلا مايه وه هيف لضفألاو «دحاو ىشعلاو بحلا نأ ملعاو .ثيدحلا هب رصبب

 نم داح راخب قيرط نع ران هب علولا ةقيرطب روصلا ضعب ناسحتسال رظنلا وهو ؛قوشعملاب

 ,غامدلا تارخؤم ءارو نم اهنارين ةرخبأ ترهطف ةدهاجملا نارين كبس ئىعذول ىكذ رطاَخخ

 بلقلا ةولخ عيراصم تحتفو «خوفايلا تامدقتم نم قشعلا ىف ركفلا تاحولم ترهظرد
 «بوبحملا لامج رظن ىف ةدهاجملا ةآرم لقصت سفنلاو نيقيلا نيع ةلابق قوشعملا لايخ دعقأف

 ةمه روشت كلذ دنعف .قوشعملا مالك ناسحتساو ةفلآلاو ةمدانملا وه ةبحملا ىف لصألار

 ام اًنونجم عراوشلا ىف ريصيف قشعلا ةلاح هيلع بلغتستف «قوشلا نارين حدقب بلطل
 بلقلا ءامس تقفصو «طالخألاو مغالبلا قارتحاو «مالكلا طلخف ءايلوخيلالا نارين تراص
 تفشكتا اذإف «قوشعملا لالج- ىلجت ىف اهئات اًعلاو اًهلاو قشاعلا ىقبيف «قوشعملا رمق ىلجتل

 ىف لامآلا سئارع تصقرو ءراعشألا راثن ىناوص لمحت بلقلا سئارع تراف مغالبلا

 :لاجرلا قباس لاق امك ىنأتلا رهزم برضو ءىنمتلا رامزم رمزف «لاوصألا سلاجم
 تلئتاماذإوىتحاهعتيتق

 تنل تزصحتمو حت يتاح كال

 / ايهما راجعا ئنسح [ةيكد تسل
 َتّلظَأادت ايسك بلف ايانملا تيأر

 + و اياعرلا بيلاحأ تينم
8 
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 0١1 حبب سس سس سس سس ىلازقلامامإلالئاسةعوبجبب بح

 ش امكنع لاو ف عين ايست الف

 تلم يصح يبييتطحلتس نر وسمإرلو
 دجُسَم طئاح راجحأ ىتيلايف

 تلوو:ئلست تييحيتتفقا] ةردكول

 ىف عقاولا ميسقتلا ىرتف ؛ءانعلا راخب ىوقيو «ىنمتلا راخب ىرتف رابغلا”حيه مث
 نضارعا نربيو: «رافصلا» لوستلا انتم ريظوو ارق الواعوت ل كانه «كرالا
 :ناوت ريغ نم ىنغملا دشبيو «نادبألا نامس لازهل ىشعلا نارين حدقتو «رهسلا

 ري

 1 20 2 كاسم 2 ك6 22

 فوحتم رس ف صأ هنأل

 حش علا يعمم ويحتل قايل

 فولعسحبذللهاك

 اذهل مدآ نبا «موؤنلا لوكألا هللا َنَعَل الأ :ةّليَل لك ىف دانس ىداتي» ثيدحلا ىف
 لقيو كضارغأ حلصنيو ءكضارمأ لقيو ءكدسج حصيو «؛كباسح فخيل عنقت ؟تقلخ

 .هتيصعم نع كمصعيو هتعاط ىلإ كبذجيف ؛هيلإ كبوبحم كيدهيف ؛كركذ رثكيو ؛كمانم
 .مالسلاو حلفت لفاونلا نم رثكأف

 ةفشاكملاو قوشلاركذ
 .«قوشعملا ءاقلل ىنمتلا وه قوشلاو ؛ةفشاكملا ةلاح ىلإ ىعادلا وه قوشلا نأ ملعا

 ىلجت وهو ةيبلق وأ اًنايع نوكت نأ امإ ةفشاكملاو «ةفشاكملاب الإ لصحي ال قوشعملا ءاقلو

 بلقلا نيب 9 طرشب لب «لمضفأ وه نايعلا نكل .قشاعلا بلق اهلمحي ةلاحب قوشعملا
 ةحصل ىرظنلاو ىبلقلا ىلجتلاب هئارسإ ةليل هفشاك هنإف ه هلي هللا لوسر ةلاحك نيعلاو

 ىلإ رظنلا نيع ىه ةفشاكملا ةقيقح نأ ملعاو .سايع نباو ىلعو ةشئاع نع نيتياورلا

 ىنداف .ءادنحاو هلك قلخلا رظن سيلو ءنيحلا تاجر ردق ىلع توافتي نكلو. «بوسحلا

 وه نيلزنملا مظعأو ؛مئاد ريغ ضرع موق دنع وهف ىرصبلا رظنلا امأ «ىبلقلا رظنلا تاجرد

 بحملا ىشالتف بوجحملا ىلجت ءاوهلاو ةلفغلا روتس تعفر ءاذإف «بلقلاو رظنلا نيب عمجلا
 امو 9: باطخلا عمسيو باجحلا ىريف ىنامسجلا باجحلاو ةيرشبلاو روتسلا نم جرخي ىتح

 هل دتي كلذ دنعف ١. :ىروشلا] « باجح ءارو نم وأ ايحو ّةلإ هللا همَلكي نأ رشبل ناك

 اًمب مُكئبَنَأو ١» لاحلا ىوسيع ريصيف تانئاكلا ىف ثدحي ام عيمج ىف ءاوهلا نم باطخ

 هك نخل ونمؤمو ةكئالملا ريصيف .[44 :نارمع لآ) 4 مكتويب يف نورخدت امو نولكأت



 حح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومبم ت7سبسبللللل٠عسلل 06. حا

 طرشب نكلو ؛تانئاكلا رارسأ ءافص ةصالخ اهب ملعي ةنزور هللا نيبو هنيب قرخنيو ءهتعاطو

 ةلفغلا باجح عفرب فطللا تامسن تيه اذإف .ةبرجت ريغ نم قدصب لمعلاو .ملعلا ريخ
 ةيفوصلا لاوحأ ىف قبس امك ةدحاو اتجزتما ناتدارإلا ذإ .ديري ام ىلع تانئاكلا هل تبلقن».

 5 :مهلوق وفل

 هترلصب انترصبث طاف

 انتر تتش يي متحمججمت او
 هيلع تادراولا عيمج اهب لبقي ةوق بيغلا نم هل ثدحي اًميطل ىنعم توسانلا ريصيف

 هل ريطلا رئاسو هسنج نم ثحابلا هفرعي «تايبيغلا رومألاب ثدحتلاو تاماركلا رامث هنم

 رومألا ىفخي ال ةيسدق ريصتف .اهنع ةدسافلا ضارعألا لاوزب سفنلا رهوجتتف ءركنم

 نأ ملعاف ؟ءايلوألا اهلاني فيكف ءايبنألا ىلع تزع ةكر راشم عون اذه :تلق نإف .ةيبيغلا

 امأ «بيغلا مولع نم ءىش ىلع مهعالطإ مهيلع هتنمف «ميدقلا هللا نم وه بيغلا لص'

 # لوُسر نم ئضترا نم لإ <21 ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع ل: لوقي هتعمس

 اهنأ ةماعلا فالجأ بسحي الئل لاحلا ىلع رتس وهو # لوسر نم إط هلوقو .[؟07/0377 :نجلا]

 نم ةروتسملا رومألاو ؛كولمملا اهيلع علطي كولملا ن نئازخ ذإ ديعب ريغ اذهو «ةيبيغ ةكراشم

 ةروتسم ىهو اهكلام اهدهاشب ءانسحلا ةروصلاب اًسايق قداصلا قشاعلا اهدهاشي دّقف قوشعملا

 دقو .[47 :توبكتعلا)  َنوُناَعْلا لإ اهلقعي امو ساثلل اهبرضت لاثمألا كلتو  ريغلا نع

 : ىماطسبلا ديزي وبأ لاقو «جارخ دحأ لك سيل نكل جالح دحأ لك :لوقي دينجلا تعمس
 ىلع هكلام نذإب علطيف «قلخلا رارسأ ريرس ىلع دعقي بيبط وهف نيكمتلا ةجرد لصو نم
 ةيساملسلا ةمطاف سيلأ «كتالاح ىف كيلع بوبحملا كولمم عالطا لثم كولملا رارسأ رطاوخ

 :تلق نإف ؟ماطسب ىف ةعامج- رهظلا ىلصتف ساملس نم رهظلا نذؤم نذأ دقو جرخت تناك

 وأ هللا ىلع مكحت كنأ باوجلا ؟مهريغل فيكف ذ ءايبنألل قرخنت مل ةلاح اهنإف «نكمم ريغ اذه

 زجع نمف .رغصأ تنأف هللا ىلع ناك نإو .راعلا اكنانا كف ىلع قاع نإت .كسفن ىلع

 هللا نيب لخدي فيكف ؛هتماه ىلع هتمامع راودأ ددع رصحي الو هماظعو هقورع ددع نع

 لقنلا قيرط نم مهمولع ضعب تملع نإف «ءايبنألل هللا ىطعأ ام تملع ام مث ؟همالغ نيبو

 كراج الو كدلو اهيلع ملطي ال كرارسأ نطاوبف هيلع مكحيو لقعلا بذكي زجعللاف

 نم ئضترا نم الإ 613): ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف إف كل لاق دقو «كرابجو ككيلم فيكف

 نتلا فقلي اذإف:لوتمولا رت مفك ىلإ ساو ربع نقار: ناو :نجلا] # لوسُر

 ٌليزت ةدهاجملاف .دهاجت الو دهاج :اًقباس انلق دقو .لوسرلاو هللا نيب ام فرعت لاؤسللاو

 ةفيعض كتمهو ءايندلا ماطح ةباصعب نيعلا بصعم تنأو ؛ةدهاشملا عم كوكشلا رابغ



 ىذلا ميظعلا ريسكإلا وهو نظلا نسحو !فيرشلا ماقملا نم فينكلا ةسفانخ نيأف « ةسيستخ

 ةفشاكملاو قوشلاو ةجملا عون اذهف .حارتسا دقف هب كسمت نمف ءاملع لهج لك بلقي هب

 .راصتخالا هجيو ىلع

 رابخألاو «ديعولاو دعولل ةركذملا ةعدارلا تايآلا لثمف تايظعولاو رجاوزلا امأو

 اوقوشو ئدتبملا اوفوخف «ةقوشملاو ةفوخملا راعشألاو ةيذاجلا تاياكحلاو .ةعزفلل ةروكذملا

 اًقوخ فيوختلا نم روس هيلع برضيف لهجلا راد جورخ نم بيرق وه ئدتبملا نأل «ىهتنملا
 دب الف ؛ةدهاجملا ءانع هباصأو بلقلا قرو بنذلا رفغ دقف ىهتتنملا امأو «ليملاو غيزلا نم

 ايحت ةتيم ضرأب اًسايق ءةيشنت تامغنلاو .«ةيشالق ةدهاجملاف .ىداولا عطقل داح نم لمجلل

 نايح وبأ لاق فيك رظنا .ممهلا راثن ديرملا ىلع رثثتو تبثتو ثبنتو وبرتو تهتف رطل لباوب

 كنم ظلغأ نه ىتاوللا لبإلا ىلإ رظناف ءاًعفنو ةدئاف تامغنلل نأ ركنت تنك نإ :ىديحوتلا

 اهيمسي ىتلا ةينيعبرألا تاولخلاب كيلعف .اًعطق تاولفلا عطقنتف ةادحلا لوق ىلإ ىفصت ءاًعبط

 موي لك صقنت اًنزو كداز نكيلو ءاهب دتعاو «ءالجلا مجعلا دنع ىهف ءهلج مجعلا خياشم
 باعحا ع العتل الو لله ”ةفافح ردتق ىلع نصقني وهف يدل هوعب :كلكاش نزتوأ «ةمَقل هنم

 مكلوطأ ايندلا لكاحست مكرَشُكَأ١ ثيدحلا ىف ةكتالملا ملاعب قحتلت كلكأم ىف ففطو
 ذختت الف «سنأ اهب كل ريصتو سدقلاب سفنلا ىنغتست كلذ تلعف اذإو .«ةمايقلا موي اًعوج

 تسلا :هلوق نم ُهّتيَي ةيدمحملا ةفصلا ةلاح كيلإ لقتتيف .«سلفلاو ايندلا ةبحم ىلع
 لزانمو نيقداصلا تالاح وهف «ىنيقسيو ىنعمطيف ىبر دنع تيبأو لظأ انأ ؛مكدحأك

 باحصأ نم نكف «نيبرقملا ماقم نع تزجع نإف «.نيلاضلا نييذكملا نم نكت الف .«نيقتملا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيميلا

 نورشعلاو ةسماخلا ةلاقملا

 لمعلاو ملعلا ىف
 وهف ملاعلا امأف «كسانو فراعو ملاع :ةثالث ىلاعت هللا قلخ نم صاوخلا نأ ملعا

 ملع لثم :ةنطابلا مولعلا هلمعب هللا هثروف اهب لمعف ةرهاظلا مولعلا ىلع علطاو ملع ىذلا

 ضبقلا ملعو «ةبقارملاو ةفشاكملا ملعو ءردقلا ملعو ؛ىضرلاو قوشلا ملعو «ةبحملا

 «ضايع نب ليضفلاو «نايفسو .نسحلا لثم «ةيفاولا ةقداصلا ةيفوصلا مولع هذهف .طسبلاو

 قيقشو «ىخركلا فورعمو «ىمجعلا بيبحو «ئرونلا نيسحلا ىبأو .ءىماطسبلا ديزي ىبأو

 ل
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 كراحو < ارادلا ةهحاو قمزرارخلا دمحاو دعا رب كو تفلح نب ييعمو نكلتلا

 ميعن ىبأو «ىليشلاو ءديتحلاو ءجالحلا روصنملا نب نيسحلا ىبأو «ىطقسلا ىرسو ىباسحملا

 «تاوهشلاو مولعلاب ةلوغشملا ةفئاطلاك اوسيل مهركذ غبن ةيهلإلا ةفئاطلا هذهف .ئضاقلا
 «باتكلا اودوسو بايثلا اوضيب :تالماعملا مهتتأف نيصرقلاو ةيديزلا ىلإ مهمومه اوفرصو

 مه ءالؤهف .تاوهشلا ىلع اًئرش تاعقرملا اولعجو «قرخلا نع اولقن الو قرخلا اولقص

 ةبحم ىلإ اوبصنا ءالؤهو .دهاشلا دحاولاب اوكسمت كئلوأو «ليدانقلا مه كتلوأو ليبانزلا

 بهذمل اوبهذا مهمالك رثكأ ءبصانملا ىلإ اوبد ءالؤهو بصانملا اورجه كئلوأ .دهاشلا

 مهدنع وحنلاو .ءلوضف مهدنع لوصأألا .فالخلا قروك مهدنع فالخلاو ,بهذي ىتح

 «مهبويع رثكأ امف .ةباحصلاو ةبارقلا نيب نوقرفي ال «ةبابشلاو صقرلا مهمولع رثكأ .وحم

 تاداجسلا اوبصن .تاعاطلا جرادم اوسنو «تاريودلا لكأمب اولغاشت .مهبوبحم اوسن دقل

 مهتاعقرم عني هللا نإ» :ثيدحلا مهيف ءاج نيذلا ءالؤهف .قحلاو هللا اوسنو ءقلخلا لجأل

 «باستكالل بصانم اهوكرت .«روز تاعقرم اهيلع بتكيو ةنجلا باوبأ ىلع اهقلعيو

 ةيفوص ءالؤهف .مهتاعقرم نم اًضوع مهيلع هدلج اومستقاو فهكلا لهأ بلكل اهوبهوو

 ءاولانف اورفظ ىتح اورهسو «لمعلاو ملعلا نيب اوعمج .ىرخآلا ةيفوص كئلوأو ايندلا

 «ةرفغملاو ملعلا لهأ مهف «لاحلاو لاقملا نيب ارعمجف ءاولمع مث اوملع ءاوققحف اوقدص

 ةحنجأب اودراطف .ةئيهلا ةوق ةيصاخ تالاحلا هذه عيمج مهل ثدحأف .ةداهزلاو كسنلاو

 ءارقف ءالؤه اولاقف .بيغلا مولع اوفطتقاف «ةيدمصلا ةريظحو سدقلا ضاير ىلإ قايتشالا

 ءاملع امأو .بناوج بابسألا اوكرتف معنملا نم ىه ةمعنلا نأ اوملع نيذلا اهتيفوصو ةرخآلا

 ىئاطلاو .,بهذملا بحاص ىروثلاو «ةنييع نب ناقيسو «ءىرصيلا نسحلا لثمف ةرخآلا

 سنأ نب كلامو «ءىفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح وبأو ءىردقلا ديعس وبأو .«ىرهاطلا

 نباو «ىنزملاو «ىنابيشلا لبتح نب دمَحأو «ىسلطملا ىعفاشلا سيردإ نب دمحمو «ىندملا
 ىلاعملا وبأ نيمرحلا مامإ انذاتسأو .دماح وبأو .ءبيطلا وبأو «لافقلاو ءدادحلاو «حيرش

 هل ىرج دقف «ىزاريشلاب فورعملا ىدابازوريفلا ميهاربإ قاحسإ وبأ مامإلا خيشلاو «ىنيوجلا

 .قحلا راهظإ ريغ ةرظانملاب اوبلط مهتيأر امف ءاهرضحأ تنكو ناطلسلا دنع ةبون انخيش عم

 الو «ةيآ نتم ىف لطاب ليوأت الو ءىوبنلا ربخلا ىف صقن الو ءمالك لقص الو ةبلغ ال
 نيذلا ةرخآلا ءاملع نم كئلوأف . ةثحابملاو ةدئافلا قيرط ىلع وه لب .ةمصاخم الو ةقعازم

 قحأ مكريمأ اولاقو ءدحاو ىلإ دحاو نم ىواتفلا ديدرتب ُهلْيَع هللا لوسر بحص اوهبش

 برذو ىدحتلاو ىدصتلاو ملقلا ىربو ةقيللا داوسب لغتشن ءوسلا ءاملع نحنو ديلقتلاب

 ةشهدلاو ةحيصلاو مامكألا ةعسو نادرإلا لوطو بايثلا ةعقعقو ناسليطلا داوسو ناسللا



 فئاوطلا نيب قرفلا رظناف . ا :رطافا © ٍريبخ 5 كب 2 مجعلا ثانإ روكذو

 ال نحنف . هنا ىَلعَأ ىف ْتْيَب هَل ىنب قحم وهو ءارملا كرت نما ثيدحلا ىف سيلأ :قرفلاو

 عم ةلأسملا ىف ملكت دق ناكو اًمانم ىعفاشلا ىأر .ءتوخس الو روح الو «ءتوخت الو تويب

 :لاق ءاهرون نم ةصرعلا قرشت ىهو روح ىأرف ءةنجلا لخدأ دق هنأك ىأرف ءفسوي ىبأ

 :لوقت ىهو تلو مث «قححم وهو ءارملا كرت نمل :تلاقف ؟تنأ نم

 اروز حئاساب كلاب قحلا اوطلخ

 ارو ستوءأ رمل ىلإ ولاا مث

 ارودبهلإل نمو مارمث

 اروب قف لاقتلا نم متر جندق

 ارودونولانتمكلا مايأ

 اروح ف داسعلا ىف نوزجحت فوس

 اروججأهلإلا نم مت بلطو

 اروجأ ميحجللا ىف وقلت فوس

 اًمداص تنك نإ «ليخالخلاو بايثلا هذه ليقلاو لاقلاب لانث ام ىعفاش اي :تلاق مث
 ىلع ريصي كلامملا دارأ نمف .كلام لثم لمعلاو ملعلاب كيلعف اًكلام ةنجلل نوكت نأ ديرتو

 كبر دنع ةرخآلاو «ىوهلا ىلإ الإ دوقي ال ءالؤه ءارم نأ تملعف تهبتنا مث . كلاهملا

 ايندلا ءاملع ءالؤهف «لحترا الإو باجأ نإف «لمعلاب فتهي ملعلا نإ ثيدحلا ىفو .نيقتملل
 «تاماركلا نع مركلاب لوغ شم تنأو «ةرخآلا ءارقفو ايندلا ءارقفو «ةرخآلا ءاملعو

 .بيذكتلاو كيكشتل' ىف كمهو بيذلا لثم تنأ «تايلاعلا روصقلا نع روصقلابو
 ايتحتححتملا نما از عر توحتب

 راهييكيسحكس فتحت نكات
 رجتاهتو هةفيرسكلا لع ل :ةرضعالا7 قلع لو اك اعيبرفاوب# ري عرمان

 . ءايحاإلا بتك ىف ةروكذملا داروألا تاظفاحمو ءنآرقلا ةءارقو «حاحصلا ناتمأو «ىدحاولا

 مامإ انخيشل وهو ةلدآلا حقولب كيلعف راصتخالا هجو ىلع ةديقعلا نسح تدرأ نإو

 ةاجن باتكب كيلعف حلاصلا فلسلا قيرط كولس تدرأ نإو .دئاقعلا دعاوق الإو «نيمرحلا

 اذه ضرعم ىف فيناصتلا ثل انركذ دقو .نيدلا لوصأ ىف هانفنص ام رخآ وهو ء«راربألا

 :ةفورعم ةنسلا لوصف نأ ملعو .بيرق ءاقللا نإف تئش ام لمعاو تئش ام أرقاف .«باتكلا

 ىلإ ناطرسلا نمو «عيبر ءازوجلا ىلإ لمحلا نمف ءاهعيبرو اهئاتشو ءاهفيرخو اهفيص لثم

 ءاتش توحلا ىلإ ىدجلا نمو ,فيرخ سوقلا رمخآ ىلإ نازيمللا نمو «فيص ةلبنسلا رخآ



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حس بك سس 0114 مع

 هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ لاق .0 :سنوب) 4 باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ل
 لعفي امك مكراشبأب لعفي هنإف ءهوقوتف ربدأ اذإو «هوقلتف لبقأ اذإ ءاوهلا اذه :مالسلا

 غبصو «ةناهكلاو رحسلاب لمعلا لثم رضي ام مولعلا ىفف .قرحم هرخآو هلوأ «مكرلجشأب

 ةسيسخ بساكم بساكملا ىفو ءاهعابو ةعانصلاب ةضف اهبلق اذإ ةرخآلا ىف رضي ةضف رفصلا
 مولعلا ةلمج نم عئانصلاو .ماجحلاو «سانكلاو ءرافحلاو .ءلاسغلاك :؛سوفنلا اهابأت

 ىف ىنسألا دصقملا لانت ًالماع اماع نكف «ىورخألا ملعلا بلط ىلع كنيعت ىتلا ةموهفملا
 دعقم يف *(5) رهنو تانج يف » رجض ريغ نم كسفن رقتست كلانه «ىنسحلا هّللا راد

 .[0 4 :رمقلا) ردم كيلم دنع قدص

 رافسألاو نونغلا بيجاعأ ىف لصف
 ال فاق ءارو نم َءاَضْيَب اضْرأل انهه برثَاب نإ: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق |

 اهّيف معلا :لاق ؟قلخ اهيف وأ هللا لوسر اي :اولاق .كةَنَس َنيِعبرَأ ىف سمسشلا اهعَّطْقَت

 مِهَتوُمَلعَي ةكئالملا اَمهّنْيَب «سيدإ الو مدآن فرعي ال ؛ِنْيع ةَقْرَط هللا نوصَعَي ال : نو
 وع 22 2 ريرعال ا ىث ودوم

 دعم اندز هللا لوسراي اولاق ازيزعلا باتكلا مهَتوسرديو مهني نومكحيو انتعيرش

 < هج هما ماس كس اى ماع 2

 ؛تنك نبأ اهُقلآَسَف نينس ىّنع اتباع نجلا ىنمؤُم نم ٌةَقيِدَص ىل نإ١ : :لاقف !بيجاعألا
 ق4 2 6

 مه وأ :تلقف ترهب َفاَف ءارو ىلا ءاَضِيبَلا ضرَألا ءارو نم ىتحأ دنع تنك :تَلاَقَف

 ؟ضرألا كلت ءارو امو :تلقق . .انموَق هب نماَف كباتك مهيَلع ترق معَ : :تلاَقَق ؟نونمؤم

 ىف سمسا دعصَت وأ كل منهج كلذ ءارو مث .ءاَمّلظَو ءاوهو ءامو حلَت لابج ْتَلاَقَ

 ."معن :تَلاَمَف ؟دالبلا كلت

 نم دهاشف «نجلا هتفطتخا ثيح يجفف ىراذلا نيب نب ميغ تيدخ امآو

 نم :لاقف ؟تن تنأ ممألا ىأ نم :هل لاف ءاديقم لاجدلا هيف ىذلا رصقلا 0

 .ىجورخ ناوأ نآ :لاقف «معت لاقف ؟ثعب دقوأ :لاَقف هلع دمحم َةمأ

 هللا لوسر عم تيشما :دوعسم نب هللا دبع لاق «بجعأف ةبقعلا نج ثيدح امأو

 هنم رهظف ءبقث ىلع انب فقو ىتح ةملظم ةليل ىف مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب ىلعو ُهْنبَ

 مالسلا هيلع ىلع هديب ذخأ مث :هبايث لضاف ىنلوانف !هللا لوسر اي انب لزنا :لاقف لجر

 دارأ نمف «نوديري ا لا بابرأ هلوأ دقو ء«عازن ريغ نم كلذ حص .

 .انفيناصت ةلمج نم وهو «بهاذملا بياغم» مدرك



 لزي ملف :لينلا عبنم نيأ نم رظني نأ دارأ دق ؛ةبيجع ىهف ماعلب نب ميعز ةصق امأو

 لبج ىلإ لصوف ءاهمئالع هاطعأ مث ءعضاوم لخدتس :هل لاقف رضخلا دجو ىتح ريسي
 :لاق ءريغتت ال ةهكاف هيفو اهتحم نم جرخي لينلاو «ةدمعأ ةعبرأ ىلع توقاي نم ةبق هيفو

 ضيبأ اًحيش تنكو ءاريزغ اًاعو اًرودو اًروصقو نيتاسب هءارو تيأرف لبجلا سأر تيقرف
 ميعز اي انيلإ :روصقلا كلت نم تيدونف «ىبابش داعأو ىرعش دوس ميسن نيلع بهف ءرعشلا
 :ةنجلا نم راهنأ ةعبس ُهّلِقَي هلوق رس اذهف «ىنعنمو رضخلا ىنبذجف !نيقتملا راد هذهف ءانيلإ

 ءام اهنم نأل .«ناولس نيع سدقملابو ندربلاب نيعو ليثو تارفو ةلجدو نوحيسو نوحيج
 هنم ةراشإو «ليوط امهثيدحف «نافعو ايقولب ثيدح ثيدحلا اذه نم بجعأو .مرمز

 ذخأيل ايقولب مدقتق «ناميلس هيف ىذلا ناكملا ىلإ الصو ىتح امهرفس نم غلب دقف «ةيفاك
 دم مث ء«هايحأف ةروراقب نافع هبرضف هقرحأف ءهعم لكوملا نينتلا هيف خفنف ءهعبصأ نم متاخلا

 :لوقي وهو نافع جرخف كلهو قرتحاف ةعبار هدي دمف ثالث دعب هايحأف ةئلاثو ةيناث هدي

 دي ىف عقي ال متاخلا اذهف ءبرجو تنأ ندا :نينتلا هادانف «ءناطيشلا كلهأ ناطيشلا كلهأ

 كلضف ىف اوفلتخا دق ىلعألا الملا لهأ نإ هل لقف «ثعب اذإ ُهللَت دمحم دي ىف الإ دحأ

 كتنجف ناميلس متاخ تعزنف ىنرمأ مث «ءايبنألا ىلع هللا كراتخاف .كلبق ءايبنألا لضفو

 نمانلاو :ناخكلاو ريطلا رحمحت حصا ف ههتعوت يلع ءاظعاف عقلا لوسوزملخاف علب
 رهظلا ةالص ىف اوناك املف «ليوط هثيدحو «ىنجلا طايرمدلا لخد مث «ءنودهشيو نودهاشي

 فقو ذإ عوكرلا ىف مه انيبف «فوفصلا نيب فئاط لئاس ةروصب مالسلا هيلع ليئاربج روصت

 تجضف ء«لئاسلا ىلإ متاخلا راطف هديب ىلع راشآف ءاّبلاط مالسلا هيلع ىلع ءارو نم لئاسلا

 بهذيل )» مكيلع هللا معنأ تيب لهأ متنأ لوقي وهو اينهم ليئاربج ءاجف ءابجعت ةكئالملا

 لاقف اًيلع كلذب ىبنلا ربخأف .80 ناسا اربط مكروطسو تلا لقا سجرلا مكنع

 ىفو .باسح اهلالح ىف ايندو «لئاح كلمو «لئاز ميعنب عنصن ام :ماللا هيلع ىلع

 لتاق هنأ باوجلاف ءايندلا ىلع ةيواعم لتاق فيك :لاقو ىتفملا ضرتعا نإف ؟باقع اهمارح

 نوكي امنإ ميكحتلا نأل ءحيحص ريغ لطابف مكحتلا امأو «قح ىلإ هب لصي هل وه قح ىلع

 اماولوق مث ءعرشو هقف اذه ءلوهجم ريغ مولعمو فورعمو دودحمو دوجوم ىلع
 ميسن باتك» هتيمسو هتفنص باتك ىف علطيف ىرج ام فشك ىف رظني نأ دارأ نمف «نوديرت

 ىف رظناو ءايندلا ىبأ نبال ميدنلا ضاير باتكو «ةيافك نينرقلا ىذ صصق ىفو «"مينستلا

 . ىلصوملا ىدرواملا بتكو «كلامملاو كلاسملا باتك ىف رظناو «ميلاقألا باتك

 عطق ضرألا ةعس نأ ملعاف ءضعب ىلع اهضعب كالفألا ةعس فرعت نأ تدرأ اذإ مث

 ىف قرفلا رظناف ءرهش ىف رمقلا هعطقي دّقف ىئاوهلا كلفلا امأو «ةدحاو ةليل ىف بكوكلا



 عطقي ىلعألا وهو لحز كلف مث «ةنس ىف سمشلا ةعطقي ىرانلا كلفلا مث .رهشو ةليل
 ىتلا ةينامثلا نانجلا فقس وه ىذلا شرعلاو ىسركلا هقوف مث «ةنس نيثالثو تس ىف هكلف

 كتمهل امف ء«روكذملا قاسملا اذه.نم كليلد ذخو .نيضرألاو تاومسلا ضرعب نهنم ةدحاو

 فلعي لوغشم تنأ لب .ةداعسلا مهس اهوسكت الو «ىلاعملا جرد ىلإ اهعفرت ال ةصقان

 عطاق هل رهظف «ةلفاقلا ريس هتافف اهب لغتشاف ةرامح ىشع ىذلاك تنأف .ءاهتمدخو سفنلا

 .ليوأتلا ةحص كل نيبتي هابتنالا دنعف ءمانملا ورسفم ءايبنألاو «مالحأ راد هذهو .قيرطلا

 ىف نيلفط لثمك كايند ىف كلثمو ؟«اوهبتنا اوتام اذإف ماين سانلاو» :ةراشإلا تعمس امأ

 املف !ملاعلاو ناكملا اذه ريغ ىرأ نأ ىسع .«جرخأ امأ :هبحاصل امهدحأ لاق دحاو نطب

 ىلإ تجرخ اذإ اذكهو ؟همأ نطب قيض ىلإ دوعي نأ هل بيطي له ءايندلا ةعس ىأر جرخ

 باب ىف كلثمو .كمأ لمح قيضك كتلمح ايند ىلإ دوعلا كل بيطي ال كترخآ ةعس

 ءاقيغرو اًبلك كلملا باب ىلع دجوف «عئاج وهو كلم ىلإ لوخدلا دارأ لجرك كالوم
 لخديف «فيغرلا ىلع كلملا ةرضح رثآ ةيلاع ةمه اذ ناك نإف ؛لوخدلا نع هدصي بلكلاف

 بلكلا لغاشتف هفيغرب بلكلا لغش هنأل .هعوج ىسنيو ةنيللا لكآملاب ىظحيف كلملا ىلإ
 نع بلكلا هدصف هفيغر لكأ هنطب ىف هتمه تناك نإو «كلملا ىلإ لجرلا لخدو .فيغرلاب

 بلكلاو ,«فيغرلا وه كايندف .هامر ةعاس دعبف ءهنطب ىف فيغرلا نفعتي مث ؛كلملا لوخد
 نم بستكاو «حيرتست بلكتا ىلإ فيغرلا مراف «كلملا لوخد نع كداصي ناطيشلا وه

 روحلا فافز راد ىف ىقابلا رخدملا ليثو ؛ءعئاضبلا ضرع دنع اهب فرشت لامعألا رهاوج

 ريبخلا مهل لاقف تاملظلا ىداو ىلإ ترفاس ةعامجك كلاثم تنأف ءهروصقلا باوبأ حتفو

 لطب ككشتملاو ءرقوأف لمح نظلا نسح بحاصف !اورفظت اهاصح نم اولمحا :ناكملاب

 رد ع رق ويس نقب ا وتساكو ضارلا ىلإ رستحلا داما نيا دحاجلل ندحع
 ريصتف مدانت نأ امإف ؛كايند ىف كلامعأ ةروص هذهف .لامحلا زافو لاطبلا مدنف «تيقاويو

 فظنو «ءكعبش للقو .؛كربك عدف .اًمالسو ةيحت هللا نم ىظحتف لمعت نأ امإو ءاّمالغ

 كنتنت ىذلا تنأف «كنيد ىفوتو .كنيش عطقت نأ كاسع .كنيع مونلا نمو ؛كنطب

 كزبخو «ةلحن نم كتوالحو «ةزق نم كسبالمو ءةقرشلا كلتقتو «ةقبلا كنهوتو «.ةقرعلا

 هعبش ىلع هللا هبساح ىبنلا تعمس امأ «كميعنب ْذدخاؤت ةنبللاب روتسم اًدغ تنأو «ةنيط نم

 . 4 ميعنلا نع ذئموي نلأستل مث :هل لاقو رّتو ريعش زبخ نم ةدحاو ةرم

 اهدصاقلل اهليذو ممهلا ولع ىف لصف
 «هريغ نود هيلإ هيجوتلاب هدصقم لينل هعمجو متهملا بلق عامجإ ىه ةمهلا نأ ملعا

 « ةقرفتم ضارغأ لينل هدصقم ىف همه نوكي ال ةمهلا بحاصو .هاوسل هدصاق بلق ريغ نم



 ردق ىلع سفنلا عورف نم عورف ممهلا .دحاو لمع ريغ هدي ىف عقي ال ًالامعأ دارأ نمك

 ىلإ ىرت الأ ءاهتراهطو اهولعع ىف هسفن ردق ىلع دحأ لك ةمه نإ .اهعافتراو سفنلا عضو

 مهممه ءالؤهف «لاسغلاو غابدلاو فاكسإلاو لابزلاو سانكاك ةسيسنخلا عئانصلا باحصأ

 نيجع نم ةداعسلا ريمخ راصتعا دنع مهل ردق ام قباسل .ةلزانلا مهسفنأ سئاسخ ردق ىلع

 فلأت الف كقوشعم كلملا ذإ ءزجاعلا هب للعتي لاح اذهو «ةدالولا ريمحخ ىف علاطلا

 لوأ نم تناك امك ةمهلا ولعب ىه امنإو .مأو بأب ةفورعم اباسنأ اذه سيلف ؛سئاسحلا

 سفنلا نع ضيفلا دعابت املك مث «كولملاو ءاملعلا ممه ةيلكلا سفنلا نع رداصلا ضيفلا

 ىف رامحلاو ليفلا ةمه ىلإ ىرت الأ ءناسنإلا ضيف دعب ناويحلا لذر امك ممهلا تلذر ةيلكلا

 نبا وهو نينرقلا ىذ ةمه ىلإ رظناو ءريعشو نبت اذهو «حيرب همه اذهف ؟برشملاو لكأملا
 ىف هلثمف «ءعئانصلا ىلإ لزني ملو كلملا ىلإ ةمهلا ولعب ضرعت فيك جاسن هوبأو ةناليه

 ذَحتاو ءنورفاسملا هركذب عاشأ ىذلا نزغيلا راهظإ هتمه ولع ةلمج نمو .ريثك ملاعلا

 ءرودت نيح كالفألا ناحلأ تارود نم ةرصتعم اهنأ اومعز ىتلا ىقيسوملا ناحلأ نومدقتملا

 ىرخأ ةفئاطو .سيردإو ىسوم نع اهولقن ةجراخ ريغ نازوأو قئارطب تامغن هل عمسيو

 اذهو .دوعلا جراخم باقنأ هقنأ ىف «لبج ىف قلعم رئاط لكش نم ذختم دوعلا نأ تمعز

 ممهلا باستكاف ءاهب قلعت نمع مغ ةمه ريغ نم دصاقملا لينف «ممهلا عورف ةلمج نم

 لاغتشالاب وه .ةكلمملا دصقم لينو ربصلاو عوجلاو ةبظاوملاو سردلاب ءاملعلل اهدصاقم لينو

 قباسلا ىف هل ردق نمف «ةيلزأ تاداعس هذه تلق نإف .اهلكاشي امو باهتلا نم اهبذجي اميف

 رابغ تحت تم نكلو «تقدص دقف «ديعلا نيبج ىلع رطس ام ىحمي الو هغلبو هذخأ ءىش

 :(رعش) قباسلا داشنإلا كب رم امك لذلاب تاوهشلا لبازم ىلع ال زعلا بلط

 لذلا رَّذو ىِظَل ىفّر_,بسملابطا

 دوُلُخلا ناتج ىف قا تك ولو

 قكأ مل ىتاتف ءاهرلانبل رومألا نافع امه :لاق ذإ ةيواعمل مالك تعمس دقو

 دمألاو ىدهلا ةنازخن رس» باتك ىف ةياكح تركذ دقو .اهتلئف اهب تممهف ًالهأ ةفالخلل

 كلمل الإ اهكلمن ال :اولاقو ةنيدملا تقلغف ءكولملا ضعب تام هنأ «ىهتنملا ةردس ىلإ ىصقألا
 ىف ناك امك رون هدعاس ىفو ريقف لجر مهيلإ دروف «ىناعشعش رون ةمالع هدعاس ىف ناك

 لخدف ءدلبلا هوكلم نأ دعب ةياردلا نيعب ةنيدملا ريزو هيلإ رظني ناكو .مدقتملا كلملا دعاس

 ؟اذه كل نيأ نم :كلملا لاقت «ةريبك ةنفجك ىرانق دوع نم ةرشق ىهو ةيدهب هيلإ ريزولا

 ىنيتأت ىتح ةرازولا ىف رقتست ال :كلملا لاقف ءانرهن ىف ئجي اذه لثم ريشك :ريزولا لاقف

 هعطق املف «لبج تحت لخد ىتح راسف اًبكرم هل ريزولا ذختاف «نوكي دلب ىأ ىفو هربخب



 دحح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحسس سس سس 01

 ةمئاق ةعامنج ىأر مث «هتيده لثم اهلك اهراجشأ اًدالب ىأر رخآلا هبناج ىلإ هجورخب
 كلملا بلط ىف مهلك اولاقف ؟نولعفيو ءالؤه ديري ىذلا ام :لاقف لبج ىف نيعطقنم
 .كلملا قحتسمم وهف ضيبأ رون هدعاس ىلع ىقر نمف تادهاجملا عاونأ عم ةنس نوعرجتي

 لمعاو رفاسو ءرقتحتف رقتحت ال :كلملا لاقف هآر ام ةصقب كلملا ربخأ ريزولا داع املف

 .ضيبلاو نشاوجلا كنرغي ال :لاق مث «تادهاجملاو عوجلاب ةمهلا ولع اذهف ءركذتل

 تاولخلاو ملعلاو عوجلاب كيلعف كلذ تدرأ نإف ةمهلا ولع راشم كنيعب تيأر دقو

 ريغ نم لاجرلا دصاقم لينق «دهتجاو دجو بلطاف «تانئاكلا رئارسب تامالعلا كل فشكي

 .نيمآ نيلسرملا ديس ىلع همالسو هللا ةالصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو .نايذه بعت

 د د ا
 ةرخآلا مولع فك ىف ةرخافلا َدَرَدلا

 بانكلا ةبطخ
 توملا لعجو :مارصنالاب هاوس نم ىلع مكحو « ماودلاب هسفنن صخ ىذلا هلل دمحلا

 اًملخ اًقلخ ةرخآلا مكح لعجو .ماكحألا ليصافت نيب هملعب لصفو «مالسإلاو رفكلا لهأ لاح

 انديس نلع هللا :قلدصو ؛ماركإلا لهأ هقلخخ نم ءاشي نمل كلذ جهنأو «مايألا نم دوهعملل

 . مالسلا راد ىف ماعنإلا ليزجب مهصخ نيذلا| هبحصو هلآ ىلعو «مالعلا كلملا لوسر دمحم

 كلذ تبثو .[186 :نارمع لآل « توملا ٌةَقئاذ سفن لك» ىلاعت لاق دقف .دعب امأ

 «نيملاعلل ثالشلا تاتوملا ىلاعتو هناحبس هللا دارأ امنإو .عضاوم ةثالث ىف زيزعلا هباتك ىف
 ملاعلا ىلإ زيحتملاو .تومي ىتوكلملا ملاعلا ىلإ زيحتملاو .تومي ىويندلا ملاعلا ىلإ زيحتملاف

 وهو ىتوكلملاو «ثالثلا هبورض ىلع تاناويحلا عيمجو هتيرذو مدآ لوألاف .تومي ىتوربجلا

 : ىلاعت هللا لاق ا كا لهأو «نجلاو ةكتالملا فانصأ يناثلا

 نويناحورو نويبورك مهف .[ “6 :جحلا] © ساثلا نمو السر ةكئالملا نم يفطصي هللا ل١
 مهيلع ىنثأو هباتك ىف ىلاعت' هللا مهفصو نيذلا لالجلا تاقدارس باحصأو شرعلا ةلمحو

 ليَللا نوحّبسي 38 نورسحتسي الو هتدابع نع نوربكتسي ال هدنع نمو إف :لوقي ثيح
 هللا لوقب نوتوعنملا نونيعملا سدقلا ة ةريظح لهأ مهو 7٠[. 8 :ءاينالا) 4 نورتفي ال راهتلاو

 ةناكملا هذه ىلع نوتومي مهو .[ :ءايبنالا) 4 نيلعاف انك نإ اًندَّل نم هاَنَدَحَنَأل ا: ىلاعت

 توملا نع كل ركذأ ام لوأف .توملا نم مهل ةعنامب مهافلز سيلو «ىبرقلاو ىلاعت هللا نم

 تنك نإ لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا نع لقنب كل هفصأو هدروأ ام ىعتل كينذأ قلأق ىويندلا

 قدصيو لوقأ ام ىلع هللا دهش «ةنيبب الإ كيتآ ام ىنإف هرخآلا مويلاو هلوسرو هللاب اًقدصم

 . هلع هللا لوسر ثيدح نم حص امو .نآرقلا ىتلاقم



 لصف
 ام لكف ؛مالسلا هيلع مدآ رهظ ىلع حسم امدنع امهضبق نيتللا نيتضبقلا هللا ضبق ام

 نم عمج امنإ رخالا ىف عمج ام لكو .نميألا هقش نم عمج امنإ لوألا هعمج ىف هعمج

 مث رذلا لاثمأ مهو نيتميركلا هيتحار ىف مدآ مهيلإ رظنف هناحبس هتضبق طسب مث ءريألا هقش

 ىلابأ الو رانلا ىلإ ءالؤهو نولمعي ةنجلا لهأ لمعب مهف ىلابأ الو ةنجلا ىلإ ءالؤه :لاق

 كرشلا لاق ؟رانلا لهأ لمع امو براي :مالسلا هيلع مدآ لاقف .نولمعي رانلا لهأ لمعب مهف

 مهدهشأ :مالسلا هيلع مدآ لاق .ىهنلاو رمألا ىف ىباتك نيصعو «ىلسر بيذكتو «ىب

 !اندهش ىلب :اولاق ؟مكبرب تسلأ :مهسفنأ ىلع مهدهشأف !اولعفيال نأ ىسع مهسفنأ ىلع

 اسفنأ ءايحأ اوناك امنإو .مهناكم ىلإ مهدر مث هتيبوبرب اورقأ مهنأ مدآو ةكئالملا مهيلع دهشأو

 اهلعجو مهحاورأ ضبقو مهتامأ مالسلا هيلع مدآ بلص ىلإ مهدر املف ءماسجأ ريغ نم

 تمت ىتح محرلا ىف ترقأ ةسوعتملا ةطقنلا تطقس اذإف «شرعلا نئازخ نم ةنازخ ىف هدنع

 ىلاعت هللا خفن اذإف «نتنلا نم دسجلا تعنم ىتوكلملا اهرهوجلف .ةتيم اهيف سفنلاو اهتروص

 برطضاف شرعلا ةتازخ ىف اًنامز هأبخ ىذلا اهنم ضوبقملا اهرس اهيلإ در حورلا اهب
 ىلوأ ةتوم هذهف !هعمست مل وأ ةدلاولا هتعمس امبرف همأ نطب ىف بد دولوم نم مكف .دولول'
 .ةيناث ةايحو

 لصف
 هقزرو دودحملا هلجأ ىفوتسا ىتح هتايح مايأ ايندلا ىف هماقأ لجو زع هللا نإ مث

 نم ةعبرأ هيلع لزن ذئئيحف «ةيويندلا ةتوملا ىهو ءهتتوم تند اذإف .ةبوتكملا راثآو رودقلا

 كلمو «ىرسيلا همدق نم اهيذجي كلمو «ىنميلا همدق نم سفنلا بذجي كلم : ةكئاللا

 رمألا نع تيملل فشك امبرو .ىرسيلا هدي نم اهبذجي كلمو «ىنميلا هذي نم اهبذجي

 «مهملاع نم هيلإ نوزيحتي ام ىلع هلمع ةقيقح ىلع ةكئالملا نياعيف هرغرغي نأ لبق ىتوكلملا

 نأ نظو «ىأر امب ثيدحلا هسفن ىلع داعأ امبرف .مهدوجوب ثدحت اًقلطنم هتاسل ناك نإف

 سوءرو نانبلا فارطأ نم اهنوبذجي مهو «هناسل لقعي ىتح نكسف «ناطيشلا لعف نم كلذ

 فوصلا نم دوفسلاك هحور لست رجافلاو «ءاقسلا نم ةراذقلا لالسنا لسنت سفنلاو عباصألا

 اًكوش تقلم هنطب نأ نظي تيملاو .مالسلاو ةالصلا هيلع عرشلا بحاص ىكح اذكه .لولبملا

 لئس اذهلو ءامهنيب وهو ضرألا ىلع تقبطنا ءامسلا امنأكو «ةريإ مرخ نم جرخت هفن امنأك

 معطقف ةوق وذ ناسنإ هبذجف لجر فوج ىف لخدأ كوش نصغك :لاقف توملا نع هت بعك



 ح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم بسسس سلع هم. دج

 نم دشأ توملا تاركس نم ةركسلا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .ىقبأ ام ىقبأو عطق ام

 عفترتو «هتبنرأ دتكو «هانيع روزتو لاّقرع ةدسح حشري امدنعف .«فيسلاب ةبرض ةئامثالث

 وهو ةلاحلا هذه ىف هلي هللا لومر طاع تنياع املو .هنول رفصيو ءهسفن ولعيو ؛ ؛هعالضأ

 هددجج ا يديجلا نيش

 0 حل تك

 نيسنووا ماسما

 عقني اذإ اجيت ريب
 تةدييححل ني ويفقد ث ادإ

 عطستدق كه ْجَوراونتاف

 سفتنلاو قطني دحأ امو «قطنلا نع هناسل سرخ بلقلا ىلإ هسفن ترضتحا اذإف

 .هيف ةعمتجملا سفنلاب هردص قاض دق ميظع رمألا نأ امهدحأ :نيهجول هردص ىف ةعومجم

 ردقي ال ةراتو ملكتي ةراتف ءاشوهدم ىقب هردص ىف ةبرض هتباصأ اذإ ناسنإلا نأ ىرت الأ

 ريغ نم اًنيم رخي هنإف ردصلا نوعطم الإ توصب نعطي نوعطم لكو ؛مالكلا ىلع

 دق ةيزيرغلا ةرارحلا نم ةعفدنملا توصلا ةكرح هيف ىذلا رسلا نإف رخآلا امأو .؟تيوصت

 لاحلا اذه دنعف «ةرارحلا دقف هنآل «ةدوربلاو عافتر رالا لاح :نيتلاحلا ريغتم هسفن راصف بهذ

 نم امس حقن ذنق ةمويسم ريح دهفك كلك هعظر نع يلعن «ىتوملا لاوحأ فلتخت

 ةلحنلا ردق ىلع قبئزلاب ءىش هبشأ دعرت هدي ىف اهذخأيف ةجراخ ضيفتو سفنلا رقتف ءران

 رصحنت ىتح اًديور هسفن فذحت نم ىتوملا نمو «ةينابزلا اهلوانت ةكئالملا مث ءايناسنإ اًصخش

 ةبرحلا كلتب اهنعطي ذتنيحف «بلقلاب ةلصتم ةبعش الإ ةرجنحلا ىف ىقبي سيلو ةرجنحلا ىف
 رحب ىف سمغت اهنأ ةبرحلا كلت رسو .نعطي ىتح بلقلا قرافت ال سفنلا نإف «ةفوصوملا
 0 0 مسلاك دسجلا رئاس ىف اهرس راص بلقلا ىلع تعضو اذإف «توملا

 :نيملكتملا ضعب لاق دقو ءىلوألا ادخل دع رص رارير يافا يت رسوم رعاحلا

 ا ىقرتلا ىف سفنلا رارقتسا دنعو .دسجلاب سفنلا طالتخا اهانعمو «سفنلا ريغ

 مهلمعتساو «ةصاخ ناسنإلا اذه ىلإ هناوعأ ذفنأ دق سيلبإ نأ كلذو «نتفلا هيلع ضرعي

 نم فلس نم ةروص ىف هل نولثتميف لاحلا كلت ىف وهو ءرملا نوتأيف «هب مهلكوو ؛هيلع

 قيدصلاو تخألاو خألاو مألاو بألاك ايندلا راد ىف حصنلا هل نيغابلا نيتيملا ءابحألا



 وهف ايدريهي تم: ناقلا اذه, ىف لادن نضر نالفت اج اينوفا كفا دل :لووعف اطملا
 انارعمت هيفا الات كوول اع ىو اهدغ وذ ربعنا ةؤإف" 1 نا انمب هنلا دنع كورلا يذلا

 نم هللا غيزي كلذ دنعفا : هلم« لك دئاقع هل. نوركذيو !ىسوم نيد هب خسنو حيسملا نيد هنإف

 كندل نم اَنَل بهو انتيده ذإ دعب انبولق غرت ال انبر ف ىلاعت هلوق ىنعم وهو ءهغيز ديري

 لبق نم انتيده دقو توملا دنع انبولق غزت ال ىأ 14 :نارمع لآ] 4 باٌهوْلا تنأ َكَْنِإ ةمحر

 ليربج وه ليقو ءةمحرلا هتءاج اًنيبثتو ةياده هدبعب ىلاعت هللا دارأ اذإف .ناميإلا ىلإ اذه

 ال اكحاض تيملا مستبيف ههجو نع بوحشلا حسمبو ناطيشلا هنع درطيف «مالسلا هيلع
 نم هللا ةمحر ءاج ىذلا ريشبلاب اًرورسم اًحرف ةلاخلا هذه ىف اًمستبم ىري نم ريثكو .ةلاحم

 ىلع تم «.نيطايشلا نم كؤادعأ ءالؤهو ليربج انأ ؟ىنفرعت ام نالف اي :لوقي ىلاعت هللا

 وهو .كلملا كلذب هنم حرفأو ناسنإلا ىلإ بحأ ءىش امف !ةيدمحملا ةعيرشلاو ةيفينحلا ةلملا

 ىلع توملا مث 8 :نارمع لآ) © باٌهَوْلا تنأ َكّنِإ ةَمَحَر كندُل نم انَل بهو :ىلاعت هلوق

 وأ ؛هلاغشأ ضعب ىف رام وأ «مئان وأ ءىلصي مئاق وهو نعطي نم سانلا نمو .ةرطفلا

 هسفن تغلب اذإ نم سانلا نمو .ةدحاو ةرم هسفن ضبقتف «ةتغبلا وهو ءوهللا ىلع فكعن.

 راوخ هل نوكي ذئنيحو ءىتوملا نم هناريج هب قدحأو «نيقباسلا هلهأ نع هل فشك مرقلحلا

 نأل .عمسلا تيملا نم دقفي ام رخآو .قعصل هعمس ولو «ناسنإلا الإ ءىش لك هعمسي

 اذهل ءسفنلا ضبقت ىتح دقفي الف عمسلا امأو ءرصبلا دسف اهرسأب بلقلا تقراف اذإ حورلا

 هللا لوسَر دمحم َنأو هللاّالإ هلإ آل نأ ةَداهَش ْمُكاَتْوَما ْهَل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لق

 ىلإ ترظن اذإف .مصقألا بركلاو مظعألا لوهلا نم هنودجي امل مهيلع اهب راثكإلا نع ىهنو
 فشك دق «ىقش هنأب ملعاف هانيع تقرزاو ههجو دوساو هاتفش تصلقتو هباعل لاس دق تيملا

 ءهجولا قلطنم .ءكحضي هنأك مفلا فاج تيملا تيأر اذإو «ةرخآلا ىف هتوقش ةقيقح نع هل

 ةقيقح نع هل فشكو ءرورسلا نم ةرخآلا ىف هاقلي امب رّشب هنأ مل عاف «هنيع ةروسكم
 باوثأ امهيلع ءهوجولا ناسح ناكلم اهلوانت ةديعسلا سفنلا كلملا ضبق اذإف .هتمارك

 ةلحنلا ردق ىلع ىهو ةئجلا ريرح نم ةريرح ىف اهنوفليف «ةبيط حئاور امهلو ءةكمح
 ىف هب نوجرعيف ناتدلا راق نك تبعك هيلع هر كلز ةلفع نمر همن نبا نادل اًصضخش

 ةيلاخلا نورقلاو ةفلاسلا ممألاب رمت لازت الف «فرعي ال نم مهنمو فرعي نم مهنم ؛ءاوهلا

 نم :نيمألل لاقيف «بابلا نيمألا عرقيف ءايندلا ءامس ىلإ ىهتنت ىتح رشتتنملا دارجلا لاثمأك

 ؛ هيلإ يحلف هئامسأ نسحأب ىعم نالف اذهو .ليربج ىأ .ليئايصلص انأ :لوقيف ؟تنأ
 اح ىهتي مث : 0 ا لجرلا معن كرو



 عرقيف ةئلاثلا ءامسلا ىلإ ىهتني ىتح رمي مث .اهضئارف عيمجو هتالص ىلع اًظفاحم ناك

 هللا ىعري ناك :لاقيف «ةيناثلاو ىلوألا هتلاقم نيمألا لوقيف ؟تنأ نم :لاقيف بابلا نيمألا

 :لاقيف بابلا عرقيف ةعبارلا ءامسلا ىلإ ىهتني ىتح رمي مث ئشب هنم كسمتي الو هلام قح ىف

 هظفحيو موصلا نسحيف موصي ناك نالفب ًالهأ :لاقيف .هتلاقم ىف هبأدك لوقيف ؟تنأ نم

 نم :لاقيف بابلا عرقيف ةسمانلا ءامسلا ىلإ ىهتتي مث .ماعطلا مارحو ثيفرلا كاردإ نم

 الو ةعمس ريغ نم هيلع ةبجاولا هللا ةجح ىدأ هب ًالهسو ًالهأ :لاقيف ءهتداعك لوقيف ؟تتأ

 هتلاقم نيمألا لوقيف ؟تنأ نم :لاقيف بابلا عرقيف ةسداسلا ءامسلا ىلإ ىهتني مث .ءاير

 حتفي مث .ماتيألا لفكيو رسلاب قدصتيو راحسألاب رافغتسالا ريثك ناك نالفب اًبحرم :لاقيف
 ًالهأ :لاقيف ءهلوق لثم نيمألا لوقيف بابلا عرقيف لالجلا تاقدارس ىلإ ىهتني ىتح رميف هل

 ا رمأيو ركنملا نع ىهنيو رافغتسالا ريثك ناك «ةبيطلا سفنلاو حلاصلا دبعلاب ًالهسو

 ىلإ ىهتني ىتح هنوحفاصيو ةنلاب هنورشبي مهلك ةكئالملا نم ةلمب رميو .نيكاسملا مركيو

 اًبحرمو ًالهسو ًالهأ :لاقيف «هتلاقم ىف هبأدك نيمألا لوقيف بابلا عرقيف ىهتنملا ةردس
 رمي مث ءران نم رحب ىف رميف هل حتفي مث .ىلاعت هللا هجول اًحلاص ًالمع هلمع ناك «نالفب

 نم رحب ىف رمي مث ءءام نم رحب ىف رمي مث «ةملظ نم رحب ىف رمي مث ءرون نم رحب ىف
 ةبورضملا بجحلا قرتخي مث «ماع فلأ اهنم رحب لك لوط ءدرب نم رحب ىف رمي مث «جلث
 «ةفارش فلأ نونامث قدارس لكل «تاقدارسلا نم اًقلأ نونامث ىهو نمحرلا شرع ىلع

 ءامس ىلإ دحاو رمق اهنم زرب ولو .هسدقيو هحبسيو ىلاعت هللا للهي رمق ةفارش لك ىلع
 ءارو نم ةيسدقلا ةرضحلا نم دانم ىداني ذئئيحف ءهرون اهقرحألو هللا نود نم دبعل ايندلا

 لج ليلجلا لوقيف «نالف نب نالف :لوقيف ؟اهب منتج ىتلا سفنلا هذه نم :تافدارسلا
 موللا ضعبب هلجخأ نيتميركلا هيدي نيب هفقو اذإف !ىدبع اي تنك دبعلا معنف هوبرق :هلالج
 ىضاقلا مثكأ نب ىيحي نع ىور امك .هناحبس هنع وفعي مث كله دق هنأ نظي ىتح ةبتاعملاو

 هوسلا خيشاي لاق مث هيدي نيب ىنفقو :لاقف ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف مانملا ىف ىئر دقو

 اي ىنع تثدح اذامبف :لاق «كنع تثدح اذهب ام بر اي لاقف ءاذك تلعفو اذك تلعف

 ليربج نع ُهّلْيَع ىبنلا نع ةشئاع نع ةورع نع رمعم نع ىرهزلا ىنثدح :تلقف ؟ىيحي
 ىيحي اي :لاقف .مالسإلا ىف تباش ةبيش بذعأ نأ ىحتسأل ىنإ تلق كنأ كناحبس كنع

 قدصو دمحم قدصو ةشئاع تقدصو ةورع قدصو رمعم قدصو ىرهزلا قدصو تقدص

 ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف مانملا ىف ىئر دقو ةنانب نبا نعو .كل ترفغ دقو «ليربج
 ؟هحصفأ ام لاقي ىتح كمالك صخلت ىذلا تنأ لاقو نيتميركلا هيدي نيب ىنفقو :لاقف

 :تلق !ايندلا راد ىف لوقت تنك امك لق لاق .ءكفصأ ايندلا ىف تنك ىنإ كناحبس :تلق



 اورو” تحسس بسسس سس  ىلازقلامامإلا لناس ةعومحم حج

 . كل ترفغ دق بهذا تقدص :ىل لاق .مهقرن

 نيب ىنفقو :لاق ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف ماتملا ىف ىئر هنأ رامع نب روصنم نعو

 ام :ىل لاق ءةجح نيئالثو ةتسب :تلق ؟روصنم اي ىنتكج اذامب ىل لاقو نيتميركلا هيدي

 كهجول اهتأرق ةمتخخ نيتسو ةئامئالثب :تلق ؟ىنتتج اذامب :لاق مث .ةدحاو الو اهنم تلبق

 كتئج :تلقق ؟روصنم اي ىنتكج اذامب :ىل لاق مث ءةدحاو اهنم تلبق ام :لاق «ميركل

 ريخت تاياكحلا هذه نم ريثكو !كل ترفغ دقك بهذا 2. ىنتئج نآلا : هناحبس لاق .كتمحرب

 .ناعتسملا هللاو ىدتقملا هب ىدتقيل اًئيش كتثدح اهنإو .رومألا هذهب

 نم دري نم مهنمف «ءودر ءاذدنلا عمسو ىسركلا ىلإ ىهتنا اذإ نم سانلا نمو

 عبارلا ماقملا لهأ الإ هيدي نيب فقي الو .هوفراع ىلاعت هّللا ىلإ لصي امنإو «بجحلا

 .ادعاصف

 ىجرخا :لوقي كلملاو .لظنحلا لكآك ههجو اذإف ءاّفنع هسفن ذخؤتف رجافلا امأو

 اذإف ءريمحلا خارصك نوكي ام مظعأ خارص هل اذإف !ثيبخلا دسحلا نم ةثيبخلا سفنلا اهتيأ

 ءرعش نم حوسم مهيديأب «حيرلا ىنتنم «بايثلا دوس .هوجولا حابق ًةينابز اهلوان ليئارزع
 نم اًمرج مظعأ رفاكلا نإف «ةدارجلا ردق ىلع ايناسنإ اصخش ليحتستف «هيف اهنوقليف

 لاق .دحأ لثم رانلا ىف رفاكلا سرض نأ حيحصلا ىفو .ةرخآلا ىف مسجلا ىنعي «نمؤملا

 :لوقيف ؟تنأ نم :لاقيف «بابلا نيمألا عرفيف ءايندلا ءامس باب ىلإ ىهتني ىتح هب ج رعيف

 راد ىف هيل اهضغبأو ةئانمتمأ حبقأب «نالف نب نالف :لوقيف ؟كعم نم :لاقيق « لييايق انأ

 ا ا و ءامسلا باوبأ هل حتفي الو !ًالهس الو ةلهأ ال :لاشيف .ايندلا

 هذه نيمألا عمس اذإف . غ٠ :فارعالا] © طايخلا مس يف َلَمَجْلا جلي تح َةَنِجْلا نولخدي الو
 0 .ديعب ىأ 0 وا ا ةلاعلا

 ١ 0 ا ايرع ىدخ ويدل ا :جحلا]

 نم نودودرمف ىراصنلاو دوهيلا امأو .راجفلا حاورأ اهيلإ ىوأت ةميظع ةرخص ىهو نيجس

 كرشملا امأو ءهتفدو هلسغ دهاشيو هتعيرش ىلع مهنم تام نم اذه .مهروبق ىلإ ىسركلا

 ىلإ اًدورطم اًنوقمم دري ىناثلا لثمف قفانملا امأو ءهب ىوه دق هنأل كلذ نم اًئيش دهاشي الف
 اذإ ديعلا نأل ءهتالص هدرت نم مهتمف :مهعاونأ فلتختف نينمؤملا نع تورصقملا امأو .هترفح



 ىهو جرعت مث ههجو اهب برضيو قلخلا باوثلا فلتي امك فلت اهل اًقراس هتالص ىف رقن
 .«قدصتم نالف لاقيل ىكزي امنإ نأل ءهتاكز هدرت نم مهنمو . ىنتعيض امك هللا كعيض لوقت

 نمو .هب لح امن هللا انافاع «هانيأر دقلو .نهتبحم اهب بلجتساف ناوسنلا دنع اهعضو امبرو

 «نارسخو ثفر وهف «مالكلا نع مصي ملو ماعطلا نع ماص هنأل .هموص هدري نم سانلا

 رأ جح نالف لاقيل جح امنإ هنأل .هجح هدري نم سانلا نمو .هجوهل دقو هنع.رهشلا جرخف
 .قوقعلا هدري نم سانلا نمو .ثيبخ لامب جح نوكي

 لمعلا صيصختو تالماعملا رارسأب ءاملعلا الإ اهفرعي ال اهلك ربلا لاوحأ رئاسو

 ذاعم هاور ىذلا ربخلاك رابخألاو راثآلا اهب تءاج ىناعملا هذه لكف .باهولا كلملل ىذلا

 تنكل راصتخالا الولو .رمألا بيرقت تدرأ امنإو .اهريغو لامعألا در ىف هلت لبج نبا

 .مهءانبأ نوفرعي امك كلذ ةحص هنوفرعي عرشلا لهأو ءكلذ حيحصت نم نيواودلا تألم

 هسأر دنع دعقتف ءلسغ دق ناك نإ هلسغ ىف ذخأ دق هتدجوو دسجلا ىلإ سفنلا تدر اذإف

 .ةيويندلا اهتروص ىلع اهرظنبف نيح اصلا نم ءاشي نم رصب نع هللا فشكيف «لسغي ىتح
 ىتلا ةهجلا كرتف ءمهولا هكردأف ءهسأر دنع دعاق صخشب وه اذإف هل اًنبا صخش ثدح دقو

 ؛هنفك ىف تيملا جردأ ىتح هرظني لزي ملف .ىرخألا ةهجلا ىلإ لوحتو صخشلا اهيف ىأر
 نم دحاو ريغ نع ىور امك .شعنلا ىلع وهو ملاعلا هدهاشف صخشلا كلذ هيلإ داعف

 هاقلت نم نفكلا ضقتناف ؟حورلا نيأو نالف نيأ :شعنلا ىف وهو اًئيم ىدان هنأ نيحلاصلا

 تيملا نأ ملع دقو .هلساغ دي ىف برطضا هنأ مثيخ نب عيبرلا نعو .ةثالث وأ نيترم هردص

 ارمأ دهاشت سفنلا ىه امنإو ..قورافلا لضفو هلضف ركذو قيدصلا دهع ىلع هشعن ىف ملكت

 ةقصتلم حورلا تراص هنافكأ ىف تيملا جردأ اذإف ءءاشي نم عمس نع هللا فشكيو ا

 ام متملع ول ىبر ةمحر ىأ ىلإ ىب اوعرسأ لوقت ىهو جيجعو راوخ اهلو ةجراخ ردصلاب

 ام نوملعت ول باذع ىأ ىلإ ىب اًديور لوقي ءاقشلاب رشبي نمت ناك نإف !هيلإ ىنولماح متنأ
 ىفو .اًمايق اهل ماق الإ ةزانج هب رمي ال هيَ هللا لوسر ناك كلذ لجألو .هيلإ نولماح متنأ

 :لاقف .ىدوهي هنإ هللا لوسر اي :ليقف اًميظعت اهل ماقف ةزانج ترم هيي هنأ حيحصلا

 هب رم اذإ تيملاب رسي ناكف «توكلملا رارسأ نع هل فشك هتنأل هلعمي ناك امنإو ؟اًسقن تسيلأ

 حرفت تنك ربقلا هادان بارتلا هيلع ليهأو ربقلا تيملا لخد اذإف .هيناعمو همهف لهأ نم هنأل

 ىتح ةخبوملا ظافلألا هذه لثم هيلع رثكيو «ىنطب ىف ناديدلا كلكأت نآلاو ىرهظ ىلع

 أي :لاق هلخ دوعسم نبا نع ىور دقو .نامور هل لاقي كلم هيداني مث «بارتلا هلع ىوسي
 الإ دحأ هنع ىنلأس ام دوعسم نبا اي» :لاق ؟هربق لخد اذإ تيملا ىقلي ام لوأ ام هللا لوسر

 بتكا هللا دبع اي :لوقيف رباقملا لالخ سوجي نامور همسا كلم هيداني ام لوأف .«تنأ



 كدادمو «كساطرق كفك !تاهيه :لوقيف «ساطرق الو ةاود ىعم سيل :لوقيف !كلمع

 بتاك ريغ ناك نإو «بتكي دبعلا لعجي مث هنفك نم ةعطق عطقيف «ءكعبصإ كملقو «كقير
 ىف اهقلعيو ةعقرلا كلملا ىوطي مث ءدحاو مويك هتائيسو هتانسح ذئتيح بتكيف .ايندلا ىف

 اذإف .[1 ١ ءارسإلا] 4 هقنع يف هرئاط هاَممْرلَأ ناسنإ لكو ه : هلي هللا لوسر أرق مث .هقنع

 امهل ءامهباينأب ضرألا ناقرخي نادوسأ ناكلم امهو ربقلا اناّتف هيلعجزخد كلذ نم غرف

 قرات اهنيتعازو «تماقلا نعرلانك هيك ضرألا يطفو رفد ةلودك روحت

 هيلع عمتجا ول ديدح نم عمقم امهنم دحاو لك ديبو .فصاعلا حيرلاك امهسفنو .؛فطاخلا

 تدعترا سفنلا امهترصبأ اذإف ءاكد هلعجل ليج مظعأ هب برض ولو «هاعفر ام نالقثلا

 «ةرغرغلا دنع هتئيهك نوكيو ردصلا نم تيملا ايحيف «تيملا رخنم ىف لخدتف «ةبراه تلوو

 دقو .ءافجب هنارهنيو .«فنعب هنالأسيف :لاق .رظنيو عمسي هنأ ريغ ؛ةكرح ىلع ردقي الو

 امو ؟كبر نم :هل نالوقيف «ةحرف هيف دجوو هيف حتفنا كرحت امئيح ءاملاك هل بارتلا راص

 ىلع انكلكو :نم- لاق كراسلا لوفلاب هكا هللا ةففو قمم ؟ككنق )او 0 كلعت نوت ف كاتيد
 الإ« ةلوقياب اذهو ردد مكانالاو هن ديو ير هللا «لوقي مك 1 نلإ اهكلسرأ نفك
 هيلع نابرضي مث ءهتجح نقلو انرش ىفك دقل قدص رخآلل امهدحأ لوقيف رايخألا ءاملعلا

 اهريرح نم هل ناشرفي مث ؛هنيمي ءاقلت نم ةنجلا ىلإ اًّباب هل ناحتفيو ةميظعلا ةبقلاك ربقلا
 هيلإ صاخشألا بحأ ةروص ىف هلمع هيتأيو ءاهحئاورو اهميسن نم هيلع لخديو ءاهناحيرو
 ةعاسلا موقت ىتح ايندلا تيفب ام رورسو حرف ىف لازيالو اًرون هربق ًالميو هثدحيو هسنؤي

 هعم سيل «لمعلاو ملعلا ليذقلا نمؤملا ةلزنملا ىف هنودو .اهمايق نم 0

 جيك ةروتص نسحا نكانا بورا يينع ةلجش هلع علمي «توكلملا رارسأ الو ملعلا نم

 ىف اكلي ىلع هللا. نم .ىذلا تنأ قم :لوقيف ؟ىنفرعت امأ :هل لوقيف «بايثلا نسح 0

 ريكنو ركنم كيلع جلي ليلق امعف !لجوت الو نزحت ال حلاصلا كلمع انأ :لوقيف ؟ىتبرغ
 امهركذ مدقت امك هيلع الخد ذإ كلذك وه امنيبف «هتجح هنقلي مث «شهدت الف كنالأسي

 «ىبر هللا :لوقيف لوألا لوقلا ىلإ قبسيف ؟كبر نم مهلا نأل ويعبر ادعس هنارجتو هئاربخ

 ءمجعتسم ريغ «ىتلم هتلمو «ىبأ نقار «ىتلبق ةبعكلاو «ىمامإ نآرقلاو ىببن دمحمو
 ءاّقلت نم رانلا نم اياب هل ناحتفي امهنأ الإ «لوألاك هب هنالعفيو !تقدص :هل نالوقيف

 نم اهيف ام عيمجو اهميمحو اهلسالسو اهلالغأو اهبراقعو اهتاّيح ىلإ رظنيف ؛هلامش

 هلدبأ دق رانلا نم ناك كعضرم اذه «ءوس كيلع ال :هل نالوقيف عزميف .اهموقزو اهديدص

 رمءانع ردياملو وانلا بان هلع ناقلعي ك1 ينعش «ةنجلا نم اذه كعضوم هب ىلاعت هللا

 هتديقع تناك نإو ؛هتلأسم ىف مجعني نم سانلا نمو .روهدلاو ماوعألاو روهشلا نم هيلع



 ل ىلازفلامامإلالئاسرةعومجم حسحسسسم-سيس-للإ)ز)ز)ب مولاي

 هربق لعتشي ةبرض هنابرضيف «ظافلألا نم اهريغ ركذي ذخأو «ىبر هللا لوقي نأ عنتما ةفلتخم
 سانلا نمو .ايندلا تيقب ام هبأد مث ءاضيأ هيلع لعتشي مث ءامايأ هنع أفطي مث ءاران اهنم

 دنع هب عقت ةنتف وأ ؛همهوتي ناك كشب «ىنيد مالسإلا لوقي نأ رسعيو هيلع صاتعي نم
 نأ هيلع رسعي نم سانلا نمو .لوألاك رات هربق هيلع لعتشيف ةدحاو ةبرض هنابرضيف «توملا

 فوطي «ءهيهاوني ىهتني الو هرمارأب لمعي الو هب ظعتي الو هولتي هنأل «ىماصإ نآرقلا لوقي

 هلمع ليحتسي نم سانلا نمو .نيلوألاب لعف ام هب لعفيف «هريخ هسفن ظعي الو هرهد هيلع

 هلمع ليحتسي نم سانلا نم نأ رابخألا ىف .همرج ردق ىلع هربق ىف هب بذعي اورج
 اًيسان ناك هنأل «ىّببن دمحم لوقي نأ هيلع صاتعي نم سانلا نمو .ريزنخلا دلو وهو اصوّتخ
 داسف وأ «هتالص ىف هيرحت ةلفل «ىتلبق ةبعكلا لوقي نأ هيلع صاتعي نم سانلا نمو .هتنسل
 ىف ىور ام كيفكيو «هدوجسو هعوكر ىف لالتخا وأ «هتالص ىف تافتلا وأ ءهئوضو ىف

 نم. نسادلا نمو ..مارخ بوث هيلع نمو ةالص هيلع نم ةالص لبقي ال هللا نأ اهلئاضف
 وأ ايدوهي ناك ميهاربإ نأ همهرأ اًموي امالك عمس هنأل «ميهاربإ ىبأ لوقي نأ هيلع صاتعي

 ىف اهانفشك عاونألا هذه لكو .نيرخآلاب لعف ام هب لعفيف «باترم باش وه اذإف ءاينارصن
 . ءايحإلا باتك

 لصف
 الو تيرد ال :هل نالوقيف «ىردأ ال :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيف رجافلا امأو

 هضقنت مث «ةعباسلا ضرألا ىف لجلجتي ىتح ديدحلا عماقملا كلتب هنابرضي مث !تفرع

 هلمع ليحتسي نم مهنمف مهلاوحأ فلتخت مث «تارم عبس هنابرضي مث «هربق ىف ضرألا
 انرثآ امنإو ءروبقلا لهأ ىرتعت عاونأ ىهو «نوباترملا مهو ءةعاسلا موقت ىتح هشهني اًبلك
 ىف هقاخي ناك ىذلا ئشلاب هربق ىف بذعي امنإ لجرلا نأ اهلصأو ءاهركذ ىف راصتخالا

 نارفغلاو ةمالسلا هللا لأسن .ةقرتفم قلخلا عئابطو ءرثكأ ورجلا فاخي نم سانلا نمف ءايندلا

 . ةمادنلا لبق

 ؟كلاح ناك فيك :هل ليقف مادملا ىف ىئر هنأ ىتوملا نم دحاو ريغ نع ىور دقو

 .لاح أوسأ هعم ىلاحف «ىربق ىف ىنعوري اّبذ ىلع هللا لكوف ءوضو الب تيلص :لاقف
 نم موي لسغ ىف نكمتأ مل ىنإف ىنعد لاقف ؟كب هللا لعف ام :ليقف مانملا ىف ىئر رخآو

 هللا لعف ام :ليقف رخآ ىئرو .ةمايقلا موي ىلإ اهيف بلقتأ ران نم اًبوث هللا ىنسبلأف ةبانجلا
 امئاق لستغملا ىف ناك رامسم ىنشدخف فنعب ىنلمح ىنتلسغ ىذلا لساغلا :لاقف ؟كب

 رخآ ىثرو .ىرايتخا ريغ نم كلذ ناك :لاقف لساغلا لئس حابصلا حبصأ املق ءهنم تملأتف

 ىعلض رسك رجحلا نأ ريغ ءريخب انأو «معن لاق ؟تمت مل وأ كلاح فيك :هل ليقف مانملا ىف



 دج هوا/ تحس سس ج ىلازقلامامإلا للاسر ةعووم بح

 ىف هدلو ىلإ ءاج رخآو .لاق امك هودجوف ربقلا حتفف .ىنرضأف بارتلا ىلع ىّّوس امدنع
 ىلإ لجرلا ثعب حبصأ املف !رطملا هاذآ دقل «كيبأ ربق حلصأ ءوسلا دلو اي :هل لاقف مونلا

 نعو .ءاملا نم ءولمت ربقلاب اذإو «ليس نم هيلع ىتأ دقو ءاملا نم ًالودج دجوف هيبأ ربق
 دق اًقساف ناكو نالف ءازإب تنفد نأ الإ ىنرض ام لاق ؟كب لعف ام :هدلول لاق هنأ ىبارعأ

 .باذعلا عاونأ نم هن*بذعي ام ىنعور

 :مهروبق ىف نوملؤي روبقلا لهأ نيبت تاياكح رابسخألا هذه لثم ىف ءاج ام اريثكو

 ىف ىحلا ملوي اَمَك هِرْبَق ىف تيا مليا : هلع عرشلا بحاص لوقي ثيح ةلالد ربخلاب ىفكو

 .تيملا ماظع رسك نع ُهلْيَع لوسر ىهن دقو ؛هتبب
 دقو .«مهروبق يف ىتومل اون الا :لاقو هاهنف ريق ءانف ىلع دعاق لجرب رم دق و

 ٍراَقعتْسالا ىف ىّبر تنذاتسا» :لاق مث هعم ناك نم ىكبأو ىكبف ةنمآ همأ ربق ُهَيَع ىبنلا راز

 ردت هن روبقلا اوروُزَف «ىل نذَأَف اهَرْبَق َروزأ نأ تْندأَحسا م ؛ىل ْنَذأَ ملف اهل
 «نيملسملا نم رايدلا لهأ ىّلع اًمالّس': هَلَِو لوقي اهروزيل رباقملا ىلإ رضح اذإ ناكو .«تؤوملا

 زواجتو مُهّلو ال رفا مهللا بن مكَل نحتو ُطَرَف ان معْنآ نوّقحال مكب هللا ءاَش نإ انو
 اذه اولوق نهل لوقي رباقملا ىلإ ءاسنلا جرخ اذإ هَ هءاسن ملعي ناكف (مُهْنَعو انَع كوُقَعِ

 ةالصلا نع ىهن ءىش ىأل ءاملعلا ضعب تلأس :ىنزملا حلاص لاقو .هايإ نهملعيو 00

 ال ٌةَرْسَح كلذ نإَّف روبقلا نيب اوُلِصْن ال» ثيدحب لدتساف .ثيدح درو :لاقف ؟ةربقملا ىف

 رحلا دتشا دقو رباقملا ىف موي تاذ ىلصأ تمق :لاق هنأ مهضعب نع ىورو .«اهَل ىهّتنم

 :لوقي هتعمسف ءاعزف تدجسف «هربق رهظ ىلع اًسلاج ىبأ هبشي اًصخش تيأر ذإ ءىوقو

 نأ لا ثيدحلا ىفو .نامز ذنم كتالصب انيذؤت تكج ىتح ابحر ضرألا كيلع تقاض

 ءاكبي بدعي تيل نإ :لاق مث هل ةمحر ىكبف هيبأ ربق ىلع ىكبي ميتيب رم هلع هللا لوسر

 اي كلاح فيك هل ليقف مان ىف ىئر تيم نم مكف .هءوسيو هنزحي كلذ ّنِإ ىأ هيلع هله

 نأ الإ . ىلع حاونلاو ءاكبلا نارثكي اناك ةنالبفو هالك نيون اجاب وش لاس لوف نال
 2 5 8ودوعم

 نمْؤملا هبخأ ٍربقب رمي مكنم دححأ نم اما :لاق هلع هللا لوسرو .هلبق كلذ توركت ةقدانزلا
 ربيمصساس 2 هما. 2

 دقو مالسلاو ة ةالصلا هيلع ثدحح اذكو هيلع درو هقر أل هيلع ملي ايّندلا ىف ُهُفرْعي مم

 ضعب تامو .عمسأو عمسأ هريغب مهو مهلاعن عرق عمسي هنأ اهونفد ةزاتج نع فرصنا

 نم تيكو تيك اًنالف اوطعأ :لاقو ليللاب هتيب لهأ ىلع فاط مث ءىشب صوي ملو ءاهقفلا
 دحاو لك ركذ اوحبصأ املف !نامز ذنم اعودوم ىدنع ناك ىذلا هباتك نالفل اوعفداو !عرزلا

 ذختا :لاق مهضعب نع .تيبلا اياوز ىف نامز دعب هودجو مهنإ مث «ىأر ام هيخأل مهنم

 ركاذتن انلعجو مايأ ةتس دعب هربق ىلإ انجرخف .تامف رادلا ىف ةباتكلا انملعي اًبدؤم انل انوبأ



 تح ىلازفلامامإلا لئاسرةعوبجم تحجحسشس عسسل هوم مج

 القا قلل نم تاناوكلا اينو هانلكاو ناقد نون ندب ظني ردم هوو وع فا دفا
 نأ ريغ ءريخب :لاقف ؟كلاح فيك :هل لاقف مانملا ىف خيشلا انوبأ ىأر ةليللا كلت ناك

 نإ :لاقو خيشلل انوبأ انمصاخف ءرفك وه مالكب ىلع اوثدحتو «ةلبزم ىربق اوذختا كدالوأ

 انبدؤي لازي ال هللا ناحبس اي :اناقف ءرفكلا هبشي اًئيش ىربق دنع اولاق :مهنإ ىل لاق خيشلا

 سعب لعاؤمو لاما ندتعلا اذه تنركذ الإ ريتك تاناكللا هاللي: مؤ. :عجتتالا وب ايلدتإ قف

 . لقألاب

 لصف
 «نيعلا رثتنت ىتح هبقع ىلع دعاقلا مهنمف :لاوحأ ةعبرأ ىلعف روبقلا لهأ امأو

 ءايندلا ءامس نود توكلملا ىف اًفاوط كلذ دعب لازي ال مث ءابارت مسجلا دوعيو «ةئحلا مروتو

 «تومي مث ىلوألا ةخفنلا عم هبتني ىتح لعف ام ىردي الف ةسعن هيلع هللا لسري نم مهنمو

 ا ال رول رووا ىلع ا
 قلعي رئاط نم نمؤملا ةمسنا : هلْيَع عرشلا بحاص لوقي ثيح حيحصلا ثيدحلا وهو «ةنجلا

 ءادهّشلا حاورأ نع لئس كلذكو . .نسحلا هجولاو حيحصلا ىنعملا ىفو نجلا ةَرَجَش ىف

 اذإ نم سانلا نمو. 311 رجيصت ىف مهب راعت فج رولا صارخ اجلا :لاقف

 صخ عبارلا عونلاو .روصلا ىف خفني ىتح هل اًمزال لاري الف روصلا ىلإ هب جرع هنيع تداب
 ءةعاسلا موقت ىتح ضرألا ىن اًفاوط نوكي نم مهنمف :رايخلا مهلو ءايلوألاو ءايبنألا هب

 فاوط ىف رايخا هل هي لوسرلاو .قورافلاو مهنم قيدصلا نظأو ءليللا ىف ىريام اريثكو

 نأ نم نا ىلع مرثأ ىنإ» : هي لَو ةراشإو اهيبنت اموي لاق ةدارإلا هذه نعو .ةثالشلا ملاوعلا

 نسا ىلع لكف نينللا نأ «تارشع ثالث تناكو «ثالّت نم رثكأ ضرألا ىف ىنعدب

 ل ا «ءامسلا ىلإ جرخو ضرألا لعأ ىلع يضف ةنيم نيئالثلا

 اولتق !ةنتف هللا مهداز :لاق ؟كتمأ نتف ىف ىرتام ىمأو تنأ ىبأب هللا لوسر اي :لاقف

 راتحا نم مهنمو .ىوارلا ىلع هبتشا امالك ددعي لعج مث .هيف ىنوظفحي ملو نيسحلا
 ىلإ هرهظ دنسم وهو ُهّنِفَع هب رمأ هنأ ثيدحلا ىفو .مالسلا هيلع ميهاربإك ةعباسلا ءامسلا

 ىفو «ةماخلا ءامسلا ىف مالسلا هيلع ىسيعو .نيملسملا دالوأ هب قدحأ دقو رومعملا تيبلا

 هل نم مهنم سيلو .ةقعصلا ىتح نوحربي الو اهنم نوجرخي ال ءايبنأو لسر ءامس لك
 امأو .نيملاعلا نم اودارأ ثيح نوهتتي ءالؤه .«بيبحلاو حورلاو ميلكلاو ليلخلا الإ رايخلا

 لكأي شرعلا تحت هنأ ديزي ىبأ نع ىور امك ةيويندلا ةثعبلا ىلع فقو نم مهنمف ءايلوألا

 نوناهيو نومحريو نوبذعي روبقلا لهأ لاح ةعبرألا عاونألا هذه ىلعو .ةدئام نم



 حاووو تسسلم شدسبلل  ىلازفلامامإلالئاسةعومجبب جح

 امبرو :لزانملا باحر مهب قيضي ىتح رضتحا اذإ تيملاب نوقدحي مهنم مه نيذلاف «نومركيو
 ضعب تيأر دقو ءعونلا اذهب ثدح نم تيأر دقو ءمهب نطفيو مهاريف هل فشك

 .روصتيو قيفي تيملاو تيبلا جلو دق تيملا هدلو ىلإ رظنف هتريصب نع فشك باجصألا

 ضوخن ام ةفرعمب انل دوجي نأ هللا لأسن .بيسن وأ ميركل نوكت امنإ ةيتوكلملا دئاوفلا هذهو

 .بايترالاو كشلا عفتري ىتحي.اهرارسأ رحب هب

 ةيقاب هنيع ناك نم الإ راهنلاو ليللا نيوكت مهنم لقعي ال ةفوصوملا عورتا مدع عمو

 هيلإ اوعمتجا ايندلا نم دحأ جرخ اذإو دايعألاو ةعمجلا فرعي نم مهنمف . اولع هب جرعي مل

 امبرو .هبرأ نع لأسي دحاو لكو «هدلاو نع لأسي اذهو هتجوز نع لأسي اذهف ءهوفرعو

 ريصيف اًنينارصن وأ اًيدوهي توميف «توملا دنع هبيصي غيزل هفراعم دحأ قلي ملف تيملا تام
 دق :مهل لوقيف ؟نالفب كملع ام :هناريج هلأس ايندلا نم دحأ مدق اذإف ءمهركاسع ىلإ

 ضعب ىئر دقو .ةيواهلا همأ ىلإ هب كلس هانيأر ام !نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقيف «تام

 ريخ ىف «هباحصأ نم ةسمخ دعو «نالفو نالفو انأ :لاق ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف سانلا

 هب هللا لعف ام هل راج نع لئكسو .نيفورعملا هباحصأ عم جراوخلا هلتق ناكو «ةمعنو ريثك

 عم هللاو هنظأو ءاًقرغ تام ىتح ميلا ىف هسفن ىقلأ روكنملا اذه ناك امنإو «هانيأر ام :لاقف

 ميلا
 ةّمايقلا مْوَي ءاج ةديدحب هَّسْفَ لَ ْنَما :لاق هِي هللا لوسر نأ ةيضلا

 نم ىدرَت ْنَمَو ؛ادبأ اهيف ادَّلَحم ادلاَخ منهج نطَب ىف هنطَب ىف اهب اَجوَتي هدي ىف هئديدحو
 دع كارد ذل نحب كوت ةاآزملا كلذكو .ثيدحلا (مْنهِج ران ىف ىدرتي وهف هسفن لتقف لبج
 هيلع ىسوم ىقل مالسلا هيلع مدآ نأ حص دقو .ةيناث ةايح هذهف «ةخفنلا ىتح ملألا كلذ

 ؛هتكئالم كل دجسأو ءهحور نم كيف خفنو هديب هللا كقلخ ىذلا تنأ :هل لاقف مالسلا

 بنذلا تدجو ةنس مك ىف :هل لاقف ءمعن ىسوم اي :هل لاق ؟هتيصع ملف هتتج كنكسأو

 ىسوماي :لاق «ةنس فلأ نيسمخب هلعفت نأ لبق كيلع بتك :هل لاق ؟هلعف لبق ىلع ردق

 هللا لوسر نأ حيحصلا ىفو ؟ماع فلأ نيسمخب هلعفأ نأ لبق ىلع ردق بنذ ىلع ىنمولتفأ

 هل اعدف «مالسلا هيلع نوراه ىلع ملس هنأو «نيتعكر هب ىرسأ ةليل نيلسرملاب ىلص هلك

 اوتام دق كئلوأ ناكو «هتمألو ةمحرلاب هل اعدف سيردإ ىلع ملس هنأو .هتمألو ةمحرلاب

 موي ةيلوألا ةايحلاو «ةشلاث ةايح ءايحإلا اذه دعبو «سفنألا ةايحلا ىه امنإو .مهنيعأ تدابو

 اهنإف ..ايوددلا ا د !اندهش ىلب اولاق مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع 0

 الروس ارا اتو راب مالا :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىوريو .معنتلل ةرخم

 مهنمو .«فاوطلا مهنمو ءرقتسملا مهنم :مهنيعأ تداب اذإ تاومألا لاوحأ هذهف



 قوض رغب راثلا 9 :ىلاعت هلوق كلذ ةحيص ىلع ليلذلاو ةيدعلا يبو هدعاع : بورش

 مويلاو 71 :رفاغا 4 باّذعْلا ْدَشَأ توعرف لآ اولخدُأ ةعاسلا موقت مويو ايشعو اودع اهيل

 . خزربلا باذع نايب

 ىف هانيب ىذلا رسلا ىلع روصلا ىف خفنلا نود ةعاسلا مايق ىلاعت هللا دارأ اذإف

 ىف اهضعب ترجفت دق راحبلا اذإو «باحسلا لثم ريستو رياطتت لابجلا اذإف ء.ءايحإلا
 .ءاوهلا ملاع لاثمأ ىلع لابجلا ترجسو «ةريزم ءادوس تداعف سمشلا تروكتو ءضعب

 تداعو ءهمظن نم رثتنا اذإ كلسلاك موجنلا ترثتناو .ءضعب ىف هضعب ملاعلا لخدو

 صضبقنت ةرات اًديدش ًالازلز تلزلز دق ضرألاو ءىحرلا نارودك رودت درولا نهدك ءامسلا

 الو عبسلا نيضرألا ىف ىقبي الف «كالفألا علخب رمأي هللا نأ ىتح «ميدألاك طسبنت ةراتو

 تبهذ اًيناحور ناك نإو «هسفت تبهذ دقو الإ نئاك ىح ىسركلا ىف الو عبسلا تاومسلا
 مث .نيدحوملا بورض ىلع اهناكس نم ءامسلاو ءاهرامع نم ضرألا تلخ دقو «هحور

 عسل نيضرألاو ءهنيمي ىف عبسلا تاومسلا ضبقيف ماقملا ىف ىلجتي هلالج لج هللا نإ

 مهتينم «كباحصأ نيأو كيبابرأ نيأ ةيند اي ايند اي : لجو زع هللا لوقي مث «ىرخألا

 ءاقبلاب رختفيو ءءاش امب هسفن ىلع ىنثي مث ءكوهزب مهترخآ نع مهتلغشو كتجهبي

 لوقي مث «ةرهابلا ةمكحلاو «ةرهاقلا ةردقلاو «ىقابلا كلملاو «مئادلا زعلاو ءرمتسملا

 دحاولا هلل :لوقي نأب هسفنب هسفن بيجيف .دحأ هبيجي الف «مويلا كلملا نمل :ىلاعت

 نيضرألاو عبصإ ىلع تاومسلا ذخأي نأ وهو لوألا نم مظعأ ًالعف لعفي مث .راهقلا

 اودبع نيذلا ناثوألا ةدبع نيأ نايدلا كلملا انأ :هناحبس لوقيو اهزهي مث عبصإ ىلع

 نيأ «ىصاعملا ىلع ىقزرب اووقت نيذلا نيأ ؛ىقزر اولكأو ىب اوكرشأو «ىنود نم ىريغ
 هناحبس كلذك ثكحمي مث .ىلوألا ةرملاك ءمويلا كلملا نمل ءرختفاو ربكت نم نيأ «ةربابجلا

 ىلع هللا برض دقو «لقعت حولت ةمسن ماقملا ىلإ شرعلا نم سيلو هللا ءاش ام ىلاعتو

 جرخيف ءرقس ىف رئب نع ىلاعتو هناحبس هللا فشكي مث .مهتنج ىف نادلولاو روحلا ناذآ

 «شوفنملا فوصلا ىف رانلا لعتشت امك ارحب رشع ةعبرألا ىف لعتشتف «رانلا بيهل اهنم

 تيزلا ركع اهنأك تاومسلاو ءادوس ةلمج نيضرألا عدتو ءةدحاو ةرطق اهنم عدت امف

 «تدمخف ةرجز رانلا هّللا رجز ءامسلا نانعيب قلعتي نأ بيهللا اند اذإف ءباذملا يالا

 رحب اهيف شرعلا نئازخ نم ةنازخ ىلاعتو هناحبس هللا حتفي مث .بيهل اهل عفري ال

 ايحتف ةدماه ةتيم ىشطع ضرألا ىقليف «لاجرلا ىنمك وه اذإف «ضرألا رطمتف 00



 د و١1 حح صح سس سس ا ىلازفلا مامإلا لئاس ةعوويجبم جح

 ماسجألا ءاج اذإف ءاعارذ نيعبرأ ءاملا نوكيو ءاهمعي ىتح هلعوشلا لازي الو زتهتو

 ىفو ءدوعي هنمو بنذلا بجع نم أدبي ناسنإلا نأ ثيدحلا يف و .صعصعلا نم تبنت

 ردق ىلع مظع وهو هر ل ور ملا لش ىوعا ناو
 كششي نق« لفل تف امك اهرراقم ىف: ءايسعالا انجن هي وكن هلأ نيل ةنيفمتلا

 ةرثكل ءاذه زجع دنع اذه ديو ءاذه بكنم دنع اذه سأر اذإف ءصضمب ىف اهضعب

 باتك اندنعو مهنم ضرألا صقنت ام انملع دق :لجو رع هلوق ىنعم ىفو . رشبلا

 ىبصلا :اهبسح ىلع ةأشنلا تمت اذإف .ءايحإلا انباتك ىف هيلع انهبن .14 :قل « ظيفح

 هلالج لج ليلجلا رمأ ءباش باشلاو «ىتف ىتفلاو ءلهك لهكلاو «خيش خيشلاو «ىبص
 ضرألا ىقبتو «ضرألا نع كلذ فشكيف ؛ةفيطل ران اهيف شرعلا تحت نم حير بهت نأ
 .ليهملا بيثكلا وهو الامر لابحلا تداع دقو «تمأ الو جوع الو بدح اهيف سيل ةزراب

 «سدقملا تيبب ةرخص نم روصلا ىف خفنيف ليفارسإ ىلاعتو هناحبس هللا ىيحي مث
 .ةيربلا حاورأ ددعب بوقث اهيف ةدحاولا ةرادلا «ةراد ةرشع ةعبرأ هل رون نم نرق روصلاو

 دحر عل منار كافل وب اكل لعبا نراك داتا خا ريا رح
 امك لكلا اذإف ءحور ىذ لكو ريطلاو شحولا ىتح !اهايإ مهمهلم ناحبسف .اهتثج ىلإ

 ةميظعلا ةرجزلاو .ا45 ١ :رمزلا) 4 نوري مايق مه اذإَف ئرخأ هيف خفن مث )» :ىلاعت لاق

 4 ةرهاسلاب مه اَذِإف د00 ةدحاو ةرجز يه امنِإَف ظ :ىلاعت هللا لاق امك ةحيصلا ىه

 مهمايق دنع مهراصبأ اوحتف مهنأل ٠ «ىلفسلا ضرألا ىه ةرهاسلاو ١4817[. :تاعزانلا]

 تمألاو ء«تمأ الو اهيف جوع ال ضرألاو «ةفوزنم راحبو ءةفوسنم لابج ىلإ اورظنف

 ةيوتسم تراص امنإو «ةيدوألاو ةدهولاك ةضفخملا ضرألا جوعلاو «ةوبرلاك عفترملا ئشلا

 اًنايرع هربق ىلع مهنم دحاو لك دعقو ةرهاسلا نم.اورظن امل اوبجعتف .ةدعاق ةفحص اهنأك

 سا د ىادفأل سا رعف : حيحصلا ىف هلع لاق امك اربتعم اركفتم اًبجعتم ارظتنم

 «ةنجلا نم اًبايث اوسك دقو نورشحي مهنإف ءاونفكي مل نينمؤم ةبرغلا ىف اوتام اًموق الإ

 هلع دمحم ةمأ نم اًضيأ اًماوقأو ءةنجلا نم اوسك دقو نوموقيف ءادهش اوتام اًماوقأو

 ا ار :لاق هيَع هللا لوسر نإف 0 لا نيرحتم

 للم لاقو قيم نايفس وبأ هاور هةارع مَمألا رئاسو اهناقكأب ٌرشْحُت ىتمأ نإ مكاتوم

 هنم عنمف ؛«ىنالفلا بوثلا ىنوسكا :لاق رضتحا امل ىتوملا ضعبو (هبايث ىف تملا رشحياا

 لاقف نيزح هنأك لئالق مايأ دعب مانملا ىف ىئرف ءاهريغ هيلع سيل ةلالغ ىف تام ىتح
 هذه ىف رشحأ ىنومتلعجو ىبوث ىنومتعنم :لاق مث هباطخ نع ضرعأف ؟كلاب ام :هل
 نع ذل ةلالحلا



 د ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم بحبس سس سس ا دح

 نيتخفنلا نيب ىتلا ةماقإلا ىف لصف
 نم عنم ىنامسجلا توملاو ؛ةئطابلا ساوحلا نم تعنم اهنأل ؛ةيناشلا ةتوملا ىهو .

 مه الو نوموصي الو نولصي ال مهنألو «ةكرحلل ةلعافلا ىه مارجألا نأل «ةرهاظلا ساوحلا

 .هملاع ىلإ زيحتلا ىلع صرح وذ هنأل ءاهيف ماقأل ةئثج ىف اكلم هللا لخدأل ولو «نودبعتي

 .هلاعفأو هتايح تحص دسجلا ىف تيكر اذإف «طيسب رهوج سفنلاو

 اهنأ ىلع مهروهمج رقتساو «نيتخفنلا نيب ةنئاكلا ةدملا هذه ىف سانلا فلتخاو

 ىلاعت هللا الإ هملعي ال كلذ رمأ نأ هتفرعم الو هملع ىف كشأ ال نم ىنثدحو ؛ةنس نوعبرأ

 .ةصاخ ىلاعتو ها ال باقر ءانثتسالا نأ رىنثدح كلذكو .ةيبوبرلا رارسأ نم هنأل

 ىخأ اًذِإَف «ةمايقلا موي هنع ضرألا قشنت نم لوأ اَنأ» : هلل ىبنلا لوق ىنعم ام :تلقف

 الف 2؟لجو رع هللا ءانْكَتسا نمم ناك مآ ىلْبَق ثعْبَأ ىرذأ الَق شّرَعلا ةَمئاَقب ل خآ ىسوم

 هل ةثج ال نآلا ىسوم ناك نإو اع رصعالا هردقن ام ىلع ثيدحلا اذه نم جرخي

 دنعو ًةقعصلا دنع اياربلا نأل ,عزفلا رمأ ىف هلي هللا لوسر نع ىذلا ءانثتسالا دعبو

 ثيح ماقملا لوه نع هيف 7 باطخلا نب رمع سلجم ىف ثدح دقو بعك لاق امك ةعزفلا

 الإ مويلا كلذ نم: وجنتال كنأ تخطظل ابنت: نيعبس لمع باطقلا نباي كلذ: ناك ولف لاق
 مهدحأ ىسوم نأ كش ال . عبارلا ماقملا لهأ مهو قعصلاو عزملا لوه ىف هللا مهانئثتسا موق

 مويلا كلملا نمل لوقي نيح ىلاعت هللا باجأل دحأ كانه ناك ولو ءرمألا غولب نم ءانثتسالاو

 .راهق اي دحاو اي كل :لاَقل

 لصف

 «ضيبألاو دوسألاو وسكملاو نايرعلا مهنمف هربق ىلع ادعاق دحأ لك ىوتسا اذإف

 لك نأ الإ ءسمشلاك رون هل نوكي نم مهنمو «ميظعلا حابصملاك رون هل نوكي نم مهنمو
 اهل برغملا نم ران رهظت ىتح ءماع فلأ عنصي ام ىردي ام هسأرب اًمرطم لازي ال مهنم دحاو
 ءاريطو اًشحوو كح اسنإ ةفيلخلا سوءر اهل شهدنيف «رشحملا ىلإ قلخلا قوست ىود

 ديج لمع ذئتيح هل ناك نمف ءرشحملا ىلإ ضهناو مق لوقيو هلمع دحاو لك ذخأيف

 هلمع هل صخشت نم مهنمو ءارامح هل هلمع صخشت نم مهنمو «ًالغب هلمع صخشت

 ءهلثم هنيمي نعو «هيدي نيب ىعاعش رون دحاو لكل لعجيو :ةينقلي ةزاتو ةلمحتت ةراثا هاشنك

 4« مهناميأبو مهيديأ نيب ئعسي مهرون 9 :ىلاعت هلوق وهو ع ل
 راتحي ءاهيف رظني دحأ عيطتسي ال ةكلاح ةملظ لب رون مهلئامش نع سيلو .[4 : ميرحتلا]



 لعل ةيعيو اهترسم يدوب كلج ردا نل راظنم سولار ان ويانرلل دوو رانكلا هنن
 دبعلل فشكي هللا نأل «مهيديأ نيب ىعسيو «ةدشلا كلت ىف هب ىدتهملا رونلا نم هاطعأ ام

 ةنحلا لهأ لعف امك ؛ةدئافلا ليبس هل نيبتسيل نيبذعملا ءاقشلا لهأ لاوحأ نع معنتملانمؤملا

 لاق امكو .[68 :تافاصلا] ميحجلا ؛ ءاوس يف هآرق .علطاف 0 :لوقي ثيح رانلا لهأو

 موقلا عم اتلعجت ال انبر اولاَ راثلا باحصأ ءاقلت مهراصبأ تفرص اذإو **ىلاعتو هناحيس

 الإ ةايحلا ردق فرعي ال :ةعبرأ الإ اهردق ا اًعبرأ نأل .[4 :فارعألا] ( نيملاظلا

 ئرعي الو «ءارقفلا الإ ىنفلا ردق فرعي الو ؛معنلا لهأ الإ ةدشلا ردق فرعي الو «ىتوملا

 نم مهنمو «هتاتب فارطأ ىلعو هيمدق ىلع ىعسي نم سانلا نمو .ىضرملا الإ ةحصلا ردق

 ةعرسو «مهناميإ ردق ىلع ثعبلا دنع مهرون امنإو «ىرخأ لعتشيو ةرات ئفطني رون هل

 اي رشحن هفيك : حيحص ثيدح ىف هَ هللا لوسرل ليق .مهلامعأ ردق ىلع مهتاوطخ

 اذه عمو اريعب ىلع ةرشعو ريب ىلع ةسْمَخو ريسعب ىلع نانثا» :لاق ؟هّللا لوسر
 مهلامعأ نم مهل قلخ «ىلاعت هللا مهمحريف مالسإلا ىف نوقالتي اًموق نأ ملعأ هللاو ثيدحلا

 ىف اوجرخ موقك مهف ءمهعم نوكرتشم مهنأل «لمعلا فعض نم اذهو ءهيلع نوبكري اريعب

 وأ نالجر اهنمث ىف كرتشاف «هلصوت ةيطم ىرتشي نم مهنم ءدحأ مهعم سيلو ديعب رفس
 ىف زجعلا اذهف .ةرشع عم ريعب غلبي دقو قيرطلا ىف اهيلع نوبقعتي ةيطم اورتشاف «ةثالث
 .ةمالسلاب هل مكحي اذه عمو ءهيف فرصتلا عنم ىأ «لاملا ىف ديلا ضبق هانعم لمعلا
 رجنملا وه كلذ نأ ملعاو «ةكرشلا نم اًصلاخ ًريعب كل نوكي المع هللا كاذده لمعاف

 نمحرلا ىلإ نيقّتمْلا رشحن موي ل : هلالج لج ليلجلا لاق امك نودفاو نوقتم اف «حبارلا

 ناك هناضحسال اخوي لاق هلي هللا لوسر نأ ثيدحلا بيرغ ىفو . :ميرما # ادفو
 وال

 ؟منصي ناك امو :هل اولاق .امكيف رشح هنإ ىتح ريحا لعقي ام اريثك ليئآرسإ ىنب نم لجر

 هللا دْنع ىنائسب اذه َلاَقو نيكاسملل سبح اَناَنسب ىَرتشاَف اريك لام هيأ نم ترو" : لاق
 فيري" لا + نع اه يعج 7“ ةهصربج 2

 اًباقر قتعأو ءاديبعو ىلاعت هللا نم ةيراج ىرتشأ اذهب لاقو ءاقعضلا ىف ةديدع ريناند قرفو
 هيام تاع سل م

 ىشَمي ةراَثهآرق رصبلا ريرض لج ىلإ موي تاّذ تمَتلاو لا دنع مدح ءالؤم َلاَقو ةريثك
 هم ل رع ل سو رص وكس ال

 ىسفت ىذلاو .اهبكرأ ىَلاَعَت هللا دنع ىتيطم هذه لاو هيلع ريسُي ةَبطم هل ٍءاَتباَ وبي رات
 ريسفت ىف ليقو .«فقؤملا ىف اهّبكرأل ٌةَمَحْلَم ةجرسم اهب ءىج دقو اهْيلإ رظنأ ىَناَكل هديب

 «ميقَتَص طارص ىلع اًيوم يشمي نَمَأ ئدهأ ههجو ىلع اًبكم يشمي نمَفإل: ىلاعت هلوق
 هللا لاق امك «نيرفاكلاو نينمؤملا رشح ىف ةمايقلا مويل هللا هبرض لثم هنأ .[١١7؟ :كلملا]

 اذه ءمههوجو ىلع ة ةاشم ىأ. [45 :ميرما # ادرو متهج ىلإ نيم رجملا قوسنو ل: ىلاعت

 وار هنأ كلذ ىف رسلا امنإو ءهاكح امك رمألا سيلو «نيرسفملا ضعي لوق



 امب مهلجرأو » ىلاعت لاَقذ لجرألا ركذ ىلاعت هّللا نأل (ذديعب هلوأت ىذدلاو «ههجو ىلع

 ريغ ريسفت .[97 :ءارسإلا] 4 اًمصَو امكبو ايمعإ» هلوقو 4 :رونلا] 6 نولمعي اوناك

 اهب نولثمتي برعلا تيأر دقف ءاهيلع كأبن ىتلا 0 0 فودارأ ىذلا دصقملا

 نيب عشعشي ىذلا رونلا نع اًيمع :هانعمو ءوبكي ناك اذإ ءههجو ىلع ىشمي اذه :نولوقيو

 نورظني مهنأ فالخ ال هنأل «مهتدارإ ىلكلا ىمعلا سلو , مهناميأ نو نينمؤملا ىديأ

 موي لاومأ 0 0 ,ءريست لابجلاو «لزنت ةكئالملاو «مامغلاب ىشنت ءامسلا

 ىمعلا ىنعمف . ه :روطلا) «تورصْبت ال متنأ مَأ اذه رحسفأ )» :ىلاعت' هلوق ريسفت ةمايقلا

 ا ءميركلا ىلإ رظنلا نع عنملاو ةملظلا ىف ضوخلا ةمايقلا ىف

 , كلذ نم ءىش ىلإ نورظني ال ةواشغ مهراصبأ ىلع برض دق مهو ءءاضيبلا ضرألا هب

 فوخ ال » نوداني نيدلا ةكئالملاو ىلاعت هللا مالك نوعمسي الف مهناذآ ىلع برض كلذك

 4 نوربحت مكجارزأد ( ِ ةنحلا 0 .[59 :فارعألا] 4 7 و مكيلع

 0 ,[؟5 ا <22 رفعت

 نود لاح ىف دوجولا ةمودعم اهنأك ةدوجوم هيف ةفصلا تناك نإو هترذق نع فعضلاب

 .لاح

 .مهرهد هيلع نوفكاعو دوعلاب نونوتفم موقف «ةيويندلا هتنتفب رشحي نم سانلا نمو
 ركذ نع ىنتلغش كل اًقحس لوقيو هدي نم هحرطيف هنيميب ذخأي هريق نم مهدحأ مايق دنعف

 ثعبي كلذكو .نيمكاحلا ريخخ وهو اننيب هللا مكحي ىتح كبحاص انأ لوقيو هيلإ دوعيف !هللا

 دلكمو هللا ليبس نع هدص ىذلا لاخلا يدجدعا لكو ارماز رمازلاو اًناركس ناركسلا

 طلو فلع ىف لس واصبر بانا ححصلا ف ىور ىذلا ثيدحلا
 اما فلا لَا نم لعرب نم لك هع ضرألا ىلع ةقيج لك نم نتن ومو هديب

 بحشي هحرجو ةماعلا موي ىتأي هللا ليبس ىف لوتقملا نأ حيحصلا ىفو «هتمالظب رشحي

 مهتقاس اذإف . لجو زع هللا ىدي نيب فقي ىتح «كسملا حير حيرلاو ءمدلا نول نوللا .اًمد

 نجو سنإ نم دحاو ديعص ىف اوعمجو هل ردق ام دحاو لك تحت اًجاوفأو رمز ةكئالملا

 ةضف نم ءاضيب ضرأ ىهو ةيناثلا ضرألا ىلإ ةكثالملا مهلوحت ءريطو عبسو شحوو ناطيشو

 رشعب ضرأالا لهأ نم رثكأ مه اذإف ةدحاو ةقلح نيملاعلا ءارو نم ةكئالملا تراصو «ةيرون

 مه اذإف ةدحاو ةقلح نوئدحيف ةيناثلا ءامسلا ةكئالم رمأي ىلاعتو هناحبس هللا نإ مث .تارم

 ةقلح نوكتف لكلا ءارو نم نوقدحيف ةئلاثلا ءامسلا ةكئالم لزنت مث .ةرم نيرشع مهلثم

 ةدحاو ةقلح لكلاب نوقدحيف ةعبارلا ءامسلا ةكئالم لزنت مث .اًمعض نيثالث مهنم رثكأ ةدحاو



 د ه:60 تيبس ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجبم بح

 ةقلح مهئارو نم نوقدحيف ةسماخلا ءامسلا ةكئالم لزنت مث .اًمعض نيعبرأب مهلثم مه اذإف

 ءارو نم نوقدحيف ةسداسلا ءامسلا ةكئالم لزنت مث .ةرم نيسمخ مهلثم نونوكيف ةدحاو

 ءارو نم نوقدحيق ةعباسلا ءامسلا ةكئالم لزنت مث .ةرم نيتس مهلثم مهو ةدحاو ةقلح٠لكلا

 ىتح ضعب ىف مهضعب جردنيو لخادتت قلخلاو .ةرم نيعبس مهلثم مهو ةدحاو ةقلح لكلا

 ناذآلا ىلإ ةقلتخم عاونأ ىلع قرعلا ىف سانلا ضوخيو ءماحزلا ةدشل مدق "ثفلأ مدقلا ولعي

 ريسيلا حشرلا هبيصي نه مهنمو «نيتبكرلا ىلإو نيبكتملا ىلإو موقلحلا ىلإو ردصلا ىلإو

 مه ىارلا باجصاو:» . ءاملا برش اذإ ىكطعلاك للبلا هبيصي نم مهتمو «مامحلا ىف دعاقلاك

 فوخ ال 9 مهيدانت ةكئالملاو «ىقرغ نوتومي موق نيبعكلا باحصأو ,,ىساركلا باحصأ

 ليضفلاك نوباوألا مهنأ نيفراعلا ضعب ىلئدحو 61 ري 4 نونزحت مثنأ الو مُكَْع

 كلذ ليلد نإف هل ِبنَذَل ْنَمَك بُنلا نم بئاتلا» :لاق هلع هع ىبنلا ذإ هريغو ضايع نبا

 .قلطم لوق

 ضيبت نيذلا مه «بعكلا لهأو ءحشرلاو «ىأرلا لهأ :ةثالثلا فانصألا هذهو

 تبرق دقو قرآلاو قرعلاو قلقلا نوكي ال فيكو .مههوجو دوست مهنود نمو مههوجو

 ضعب لاقو !ةرم نيعبس اهرح فعاضي هدي دم اذحأ نأ ول ىتح مهسوءر نم سمشلا
 تباذأو .«ىضرألا تقوحأل ةمايقلا موي اهتتيهك ضرألا ىلع سمشلا تعلط ول :فلسلا

 اهركذ ىتلا ءاضبلا قضرألا تالت فو وحرم نئالخ ا بتم .راهنألا تفشتو ءرخصلا

 دحاولا هلل اوربو تاومسلاو ضرألا ريغ ضْرألا لّديت موي ل : لوقي ثيح ىلاعت هللا

 ىف ىور امك رثلاك ايتدلا لهأ كولمو ءرشحملا ىف عاونأ ىلع مهو .144 :ميهاربإ] راَهقلا

 اوراص ىتح مهيلع أطت مادقألا نأ ريغ ءاّئيع رذلا ةئيهك مه سيلو .ريكتملا ةقص ىف ربخلا

  مهضاقخناو مهتلذم ىف رذلاك

 نم سوئكي مهئابآ ىلع نوفوطي نايبصلا نآأل ءاّيفاص ابذع ادراي ءام نوبرشي موقو

 ىف هنأكو تماق دق ةمايقلا ىأرق مات هنأ نيحاصلا فلسلا ضعب نععو  مهتوقسي ةنجلا راهنأ

 لاقف !ءام ةيرش ىتولوان : مهتيدانف لاق ءسانلا نوقسي اراغص اًئاييص ىأرو ؛ناشطع فقوملا

 اذهلو .جيوزتلا لضف اذه ىقو .اذإ الف :لاق ءال :تلق ؟دلو ائيف كلأ :مهنم دحاو ىل

 .اءايحإإلا اتياتك ىف اهانركذ طورش ىقاسلا دلولا

 نولازي "الو .ةييطلا ةقفصلا ىهو رحلا نم مهعنمي لظ مهسوءر ىلع ةتد دق موقو

 نم وهو ««ءايحإلا» انياتك ىف هانقصو ىذلا روقاتلا رقت اوعمس اذإ ىتح ماع فلأ كلذك

 نم سوءرلا قاستو «هرقن مظعت راصبألا هل عشختو بولقلا هل لجوتف «نآرقلا رارسأ ىضعب

 ةينامث .هلمحي شرعلاب اذإف ءةمايقلا لوه ىق دادزي اًياذطع كلذ نوتظي نيرقاكلاو نينمؤملا



 ل  ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجب 7س م م مسلم 077 د

 ا عاونأو ةكئالملا جاوفأو «ةنس فلأ نيرشع تيرم عيقم كلل مدك ردو ةالتما
 اهقلخ ىتلا املا لورا كلت ىف شرعلا رقتسي رقتسي ىتح «لوقعلا هقيطت ال حيبستلا تاوصأب

 بعرتو ءاياريلا ققشت قمشتو (« سبحنتو رصحت و سوءرلا قرطتف .ةصاخ نأشلا اذهل ىلاعت هللا

 . ىسش هقيطي ال ىذلا هللا باذع نم ءادهشلاو ءايلوألا عزمتو .ءاملعلا فاختو ءءايبنألا

 نولازي الف ءاهرح ىف اوناك ىتلا سمشلا رون ىلع بلغ رون مهيشغ ذإ"كلذك مه امنيبف

 ىلإ سانلا بهذت ذكيحف «ءةدحاو ةملك مهملكي ال ليلجلاو ماع فلأ ضعب ىف مهضعب جومي

 بر اي :لوقيف رفاكلا امأو .ديدش انيلع رمألا رشبلا ابأ اي مدآ اي :نولوقيف مالسلا هيلع مدآ

 كقلخ ىذلا تنأ : مدآ اي :نولوقيو .لوهلا نم ىريام ةدش نم ء«رانلا ىلإ ولو ىنمحرا

 رمؤيف !ءاضقلا لصف ىف انل عفشا ء«هحور نم كيف خفنو ؛هتكئالم كل دجسأو «هديب هللا

 نع ىناهن ثيح هللا تيصع :لوقيف ءاشي ام مهب لعفيف ىلاعتو هناحبس ءاشي ثيح لكب

 هنإف مالسلا هيلع حون ىلإ اوبهذا نكلو «ةلاحلا هذه ىف هملكأ نأ ىحتسأ انأو «ةرجشلا لكأ

 :هل نولوقيف حوت ىلإ نوبهذي مث ” «مهنيب اميف نورواشتي ماع فلأ نوميقيف !نيملسملا لوأ

 « مهنيب ع ءاضقلا لصف ىف ةعافشلا هنم نوبلطي مث «كلذ لثم هل نوركذيف «نيلسرملا لوأ تنأ

 هلأسأ نأ ىلاعت هللا نم ىحتسأ ىنإو «ضرألا لهأ اهب تقرغأ ةوعد توعد ىننإ :لوقيف

 هلعلف لبق نم نيملسملا مكامس وه «ىلاعت هللا ليلخ ميهاربإ ىلإ اوقلطنا نكلو «كلذ لثم

 اي ميهاربإ اي :هل نولوقيف مالسلا هيلع هنوتأي مث ماع فلأ مهنيب اميف نورواشتيف !مكل عفشي
 !هقلخ نيب اميف لصفي هلعل هللا ىلإ انل عفشاف ًاليلخ هللا كذختا ىذلا تنأ نيملسملا ابأ

 ىحتسأ انأف «هّللأ نيد نع نوب تلداج تابذك ثالث مالسإلا ىف تبذك ىنإ : مهل لوقيف

 هنإف مالسلا هيلع ىسوم ىلإ اوبهذأ نكلو ماقملا ادع لكم ىلا هعافتملا هلأسأ نأ هللا نم

 لاحلاو ماع فلأ مهنيب اميف نورواشتيف :مكل عقشي نأ ئسع اين هبرقو اًميلك هللا هذختا

 هللا كذختا ىذلا تنأ نارمع نب اي :هل نولوقيف ىسوم نوتأيف اًقيض فقوملاو ةدش ديزي

 دتشاو ماقملا لاط دقف ءاضقلا لصف ىف انل عفشاف «ةاروتلا كيلإ لزنأو اين كبرقو اًميلك

 نم ىحتسأ انأو «نيرحخآلل ًالثم مهلعجي نأو نينسلاب نوعرف لآ ذخأي نأ ىلاعت هللا تلأس

 حولي ةاجانملا ىف هنيبو ىنيب ترج بابسأ عم ماقملا اذه لثم ىف ةعافشلا هلأسأ نأ ىلاعت هللا

 هيلع ىسيع ىلإ اوبهذا نكل .ءروفمتت برو ةعسأو ةمحر وذ هنأ الإ .كالهلا ضيرعت اهيف

 مهنلبأو ادهز مهدشأو «ىلاعت هللاب ةفرعم مهرثكأو ءاًئيقي نيلسرملا حصأ نم هنإف مالسلا

 دادزي فقوملاو ةدش ديزي لاحلاو ماع فلأ مهنيب اميف نورواشتيف !مكل عفشي هلعلف ؛ةمكح

 نوتأيف ؟ميرك ىلإ ميرك نمو لوسر ىلإ لوسر نم نحن ىتم ىتح :نولوقي مهو ءاًقيض



 ها و17 تحبس سس يسبب لخح ىلازفلاهامإلا لناس ةعووجبب ح

 نق اهيصعوت هللا ةاميم للا كنار نةكيتكو هللا سور مشا ول وزتوفلل اطل هيلع حش
 نيهلإ ىمأو ىنوذختا ىموق نإ لوقيف !ءاضقلا لصف ىف كبر ىلإ انل عفشا «ةرخآلاو ايندلا

 متيأرأ نكلو ءاّيأ ىل ىمسو ابا هل تيمسو هعم تدبع نم دنع عفشأ فيكف «هللا نود نم
 ؟متاخلا ضفي ىتح سيكلا ىف ام ىلإ غلبي ناكأ متاخ هيلعو ةقفن هيف سيك مكدحأل ناك ول

 هنإف «برعلا ىخأ نييبنلا متاخو نيلسرملا ديس ىلإ اوبهذا :مهل لاق «هللا ىبناي معن :اولاق

 هنيب اولعجو «هتيعابز اورسكو «هتيبج اوجش :هموق هاذآ ام اريثكو .هتمأل ةعافش هتوعد رخدا

 قيدصلا لاق امك لوقي وهو ءاًمرش مهربكأو ,ءاراخف مهتسحأل هنإو ءابسن ةنخلا نيبو

 .[45 :فسوي] 4 نيمحارلا مَحْرَأ وهو مك هللا رفغي مويلا مكيلع بيرغت الإ» :هت
 ىلع اصرح مهسوفن تألتما ىت دا ع ل

 هجوأ بيبحلاو هللا بيبح تنأ :هل اولاقو هلع هربنم ىلإ اوتأ ىتح اوراسف «هيلإ باهذلا

 حون ىلإ انبهذف ءحوت ىلع انلاحأف مدآ انيبأ ىلإ انبهذ دقف !كبر ىلإ انل عفشا ؛طئاسولا
 انلاحأف ىسوم ىلإ انيهذف ءىسوم ىلع انلاحأف ميهاربإ ىلإ انبهذو ؛ميهاربإ ىلع انلاحأف
 بلطم كدعب سيلو «ملسو كيلع هللا ىَلَص كيلع انلاحأف ىسيع ىلإ انبهذف «ىسيع ىلع
 ىلإ هلْقَع قلطني مث .ىضريو ءاشي نمل هللا نذأي ىتح اهل انأ : َهَلْبَع لوقيف ,برهم كنع الو

 ثكحمي ادجاس رخيو شرعلا ىلإ جليو باجحلا عفري مث هل نذؤيف نذأتسيف لالجلا تاقدارس
 كلت نإ :نيفراعلا ضعب لاق .طق دحأ اهب هدمح ام دماحمب ىلاعت هللا دمحي مث ءاّقلأ اهيف

 زاح دقو اًميظعت شرعلا كرحتيف .هقلخ نم هغارف موي هسفن ىلع اهب هللا ىنثأ ىتلا دماحملا

 قاض دق ةدملا كلت ىف سانلاو ؛«ءايحإلا» ىف اهركذ مدقت ىتلا فحصلا نم ةفيحص

 ىف هب لخب ام مهنم دحاو لك قوط دقو «مهلاوهأ تفدارتو ؛مهلاوحأ تءاسو ؛مهناكم

 عنامو «ميظعلا لبجلا لدعي لقثو ءاغر هل هلهاك ىلع اريعب لمحي لبإلا ةاكز عنامف :ايندلا

 دعرلاك راوخلاو ءاغرلاو .ميظعلا لبجلا لدعي لقثو راوخ هل هلهاك ىلع روث لمحي رقبلا

 لخبي ناك ىذلا سنجلا نم تئلم دق ًالادعأ هلهاك ىلع لمحي عرزلا ةاكز عنامو . فصاقلا

 لمحي لاملا ةاكز عنامو «روبثلاو ليولاب هتحت ىداني «نوكي ام لقثأ ءاريعش وأ ناك 37 هب

 ,هلهاك ىلع لقثو ؛هديجب رادتساو «هرخنم ىف بص دق هبنذو «ناتبيبز هل عرقأ اًعاجش

 اذه : ةكئالملا مهل لوقتف اذه ام ىداني دحاو لكو . ضرألا ىف ىحر لك هب قوط هنأك ىتح

 4 ةمايقلا موي هب اولخب ام َنوُقَوَطِيس :ىلاعت هلوق وهو «هيلع اًحشو هيف ةبغر هب متلخب ام

  مهناريج مهنتنب ىذأتت اديدص ليست ىهو مهجورف تمظع دق نورخآو ١8١[. :نارمع لآ)

 ام حبقأ مهرودص ىلع مهتنسلأ تجرح: دق نورخآو «نارينلا عوذج ىلع اوبلص دق نورخآو

 مهو ؛ىساورلا لابحجلاك مهنوطب تمظع دق نورخآو «نوبذاكلاو ةطاللاو ةانزلا مهو ؛نوكي

 . هيلع ارهاظ هبنذ ءوس ادب دق بنذ لكو .ابرلا اولكآ



 تل ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم بسسس س سس سسمب٠ ودم حج

  عقشت عمشاو ءكل عمسي لقو «كسأر عفرا دمحم اي هلالج لج ليلحلا ىداتيف

 .ةمايقلا موي تاصرع ىف هينقب دحاو لك حصقأ دقو !كدابع نيب لصفا بر اي د هلع لوقيف

 نم الإ «سوقتلا ايحتو «بولشلا دريتق ماع ةئامسمح ةريسم اهحير دنجويق ءىكزأو نوكي

 ىلاعت هللا رمأي مث . شرعلا نيمي نع عضوتف ءاهحير نم اوعتم مهنإف ةثييع مهلامعأ تناك

 قلخ هللا نأ نوملعتأ : ةكئالاملا - نم اهيلإ نيلسرملل لوقتو ءعّرفتو بعرتت ءرانلاب ىتؤي نأ

 اذه لو « كير. ةاصع .ع نم ىمقتنتل ؛كيلإ لسرأ امنإو !هترعو ال :نولوقيف ؟هب ىنبذعي اًقلخ

 مامز لك ىف ءمامز فلأ نيعبسي دامت ءمئاوق عبرأ ىلع ىشع اهب نوتأيف «تقلخ مويلا

 اهل اذإو ءاهدهل ضرألا دهي نأو اهكدل لابجلا كدي نأ مهنم ىنابز رمأ ول ىنابزر فلأت توعبس
 فلأ رادقم قلخلا نيو اهتيب ناك اذإق قملظ قغألا ىتح روفت «كامحدو ربرسو ىودو قيهش

 مظعل اهكاسمإ ىلع اوردقي ملو اهيقئاس ىديأ نم تتلفتا منهج :لاقيف ؟اذه ام :لاقيف

 ىبسيعو ىسومو ميهاربإ قلعتيو ءنولسوتملا ىتح .بكرلا ىلع لكلا !اوشجف ءاهنأش
 لك لعجيو ءميرم ىسن دق اذهو «نوراه ىسنت دق اذهو .حييذلا ىسن ذق اذه 2. ش رعلاب

 وهو ال لا ابر اناوغر اهلل سا ا و ةالصلا

 0 4 راد م جه 0 8

 ا ع ها 1 و *١[. :ناقرفتلالا ها

 كفلخ ىلإ ةروحدم ىعجرا اهل لوقيو اهعاطخب ذخأيو هّكَي زربيف اهظيغ ةدش نم نيفصن

 « نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو ل : ىلاعت هلوق وهو مهلجو فايف. ءاهبذجب فقوملا لهأ
 نع ةفكو ءشرعلا نيمي نع روت نم ةفك :ناتقك وهو هتقازيملل بصني كانهم 8137 :ءايبنألا]

 داخل ٍعضاوتو هل اميظعت سات: دجسيف هقاس نع ليلا فشكي مث .ةملظ نم هراسي

 نع فشكي مويإ» :ىلاعت هلوق وهو دوجسلا ىلع نوردقي الف اديدح دوعت مهبالصأ نإف



 هع 0514  ءد بسسس بسب ب بسبسلللللعلل ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحن

 ادنسم هريسفت ريسفت ىف ىراخبلا ىورو . 5 :ملقلا) 4 نوعيطتسي الف دوجسلا ىلإ نوعديو قام

 دقو ؛ةّمؤمو نمؤم لك دجْسَيَف ةمايقلا موي هقاس نع هللا فشخ :لاق ِهّنِيَم هللا لوسر ىلإ
 تفيزو نازيملا ةفص ركذ نم تقفشأ اذكو «هيركنم نع تلدعو ثيدحلا ليوأت نم تبقفشأ

 الو «ضارعأ تائيسلاو تانسحلا نإف «ىتوكلملا ملاعلا ىلإ اًزيحم هتلعجو لثملاب هيعضاو لوق

 توصب ليلجلا ىدان ذإ نودجاس سانلا امتيبف . ىتوكللا نازيملاب الإ ضارعألا نزو حصي

 ىنزواجي ال - ىراخبلا هاكح - نايدلا انأ كلملا انأ كرت نس عمك انك كنج حدس

 «ءانرقلا نم ءامجلل صتقيو «مئاهبلا نيب مكحي مث .ملاظلا انأف ىنزواج نإف ؛ملاظ ملظ

 رفاكلا ىنمتيو ."ضرألا اهب ىوستف !اًبارت ىنوك :اهل لوقي مث ءريطلاو شحولا نيب لصفيو
 جوه هب ىريف «ظوفحملا حوللا نيأ :هللا لبق نم ءادنلا جرخي مث !اًبارت تنك ىنتيل اي لوقيف

 حورلا ىنبلس :لوقيف «ناقرفو ليجنإو ةاروت نم كيف ترطس ام نيأ :هللا لوقيف ميظع

 تلقن كنأ معزي حوللا اذه ليربج اي :هّللا لوقيف هاتبكر كطصتو دعري هب ىتؤيف «نيمألا

 تيهنأ :لوقيف ؟هيف تلعف امف :هل لوقيف !بر اي معن :لوقيف ؟قدصأ ىيحوو ىمالك هنم

 لوسر لك ىلإ تيهنأو هني دمحم ىلإ ناقرفلاو «ىسيع ىلإ ليجنإلاو «.ىسوم ىلإ ةاروتلا
 كطصتو دعري هب ىتؤيف !حون اي :ءادنلاب اذإف .مهفئاحص فحصلا لهأ ىلإو ءهتلاسر

 تلعف ام :هل لوقيف ءقدص :لاق «نيلسرملا نم كنأ ليربج معز حون اي هل لوقيف هصئارف
 !حون موق اي :ءادنلاب اذإف .ارارف الإ يئاعد مهدزي ملف اراهنو أليل مهتوعد لاق ؟كموق عم

 انبر اي :نولوقيف «ةلاسرلا مكفلب هنأ معزي حون مكوخأ اذه لاقيف ةدحاو ةرمز مهب ىتؤيف

 :لوقيف ؟مهيلع ةنيب كلأ حون اي :هّللا لوقيف «ةلاسرلا نوركنيو «ئش نم انغلب ام بذك

 حون اذه دمحم اي :لجو زع هللا لوقبف ىبنلاب ىتؤيف «هتمأو دمحم مهيلع ىتتيب بر اي معن

 اهرخآ ىلإ ١[. : حون] # احون انلسرأ انإ ل هع أ أرقي ةلاسرلا غيلبتب هل دهشيف ,كدهشتسي

 ىلع تقح دقف «باذعلا ةملك مكيلع تقحو قحلا مكيلع بجو دق :ليلجلا لوقيف

 نيأ :ىداني مث . باسح الو لمع نزو ريغ نم رانلا ىلإ ةدحاو ةرمز مهب رمؤيف «نيرفاكلا

 هتمأ رايخو ىبنلا مهيلع دهشيف جوت عفا عيون موق لكاف رامكأ هولا وع ذوب موك لمتو 1016

 حلاص ايا : ىداني مث .رانلا ىلإ مهب رمؤيف ه .[17 :ءارعشلا) 4 نيِلّسرمْا داع تبّذك ]» ولتيف

 «َنيلسْرمْلا دومت تبذك ل: ولتيف هلع ىبنلا نوركني امدتع نودهشتسيف نوتأيف !دومث ايو

 ربخأ دق ةمأ دعب ةمأ جرخي لازي الو هيا مب لل .ةصقلا رخآ ىلإ ١54١[. :ءارعشلا]

 :ناقرفلا 4 ارينك كلذ نيب انورقر :ىلاعت هلوقك «ةراشإ هيف مهركذوا ءانايب نآرقلا مهنع

 .[414 :نوتمؤملا] 0 اهلوَسُر ةهأ عاج اف ك ارت البر :انلمرأ مث :هلوقو .(28

 هيف ازرع قو 1 ل ل ل ل وس د ارا



 ىهتني ىتح «كلذ هبشأ امو رسأو حودو خرامو خراي م رد ةيعاسكلا نورقلا كئلوأ ىلع

 مهل عفتري ىأ «جوري ال كلذ لك ىفو «ميهاربإ موقو عنو سرلا باحصأ ىلإ ءادنلا

 نأل ٠ ؛«مهملكي نامجرتلاو «نوبوجحم ذئموي مهبر نع مهو «باسح مهل عضوي الو «نازيم

 فصاع حير ىف ةقرو هنأك وهو ىتآيف ىسومب ىداني مث .بذعي مل هملكو هللا هيلإ رظن نم
 :لاق ؟غالبلاب هل دهشتف «ةاروتلاو ةلاسرلا كغلب هنأ معز ليربج نإ ىمموم اي :هل لوقيف

 ىف نم لك تصنيف أرقيو ربملا ىقريف !كيلإ ىحوأ ام لتاو كربنم ىلإ عج حراق :لاق ءمعن

 ام مهنأ رابخألا مهوتي ىتح تلزنأ موي اهبسح ىلع ةيرط ةضغ ةراوتلاب ىتأيف «فقوملا
 لج لوقيو .فصاع حير ىف ةقرو هنأك دعري وهو ىتأيف !دواد اي :ىداني مث .اموي اهوفرع

 لوقيف ءبر اي معن :لوقيف ؟غالبلاب هل دهشتف ءروبزلا كغلب هنأ ليربج معز دواد اي :هؤانث

 حيحصلا ىفو .اًنوص نسحأ وهو أرقيو ىقريف !كيلإ ىحوأ ام لتاو كربنم ىلإ عجرا :هل

 ىطختيو عومجلا محتقيف «ةنيكسلا توبات مامأ هتوص عمسيف .ةنجلا لهأ ريمازم بحاص هنأ

 ؟ارش ىل تيون ىتح روبزلا كظعو امأ :لوقيف هب قلعتيف ءدواد ىلإ لصي ىتح فوفصلا
 قلعتي مث .مالسلا هيلع دواد نأش نم سانلا ىري امل فقوملا جتريف ءامحفم هتكسيو هلجخيف

 ىندمعت هنإف !هنم ىنفصنأ بر اي :لوقيف ءرتسلا مهيلع ىخريف هللا ىلإ هقوسيف هب

 ةأرما نوعستو عست ذئموي هدنعو ىتأرما جوزتو «تلتق ىتح لتاقأ ىنلعجو ؛كالهلاب

 وهو ءبر اي معن :هل لوقيف ؟لوقي اميف قدصأ :هل لوقيف دواد ىلإ ليلجلا تفتليف ءاهريغ
 اذإ ناكف ءةرفغملا نم هللا هدعو اميف ءاجرو «باذعلا نم هب لزني امل اًعقوتو ًءايح هسأر سكنم

 اذكو اذك كلذ نع كتضوع دق :ىلاعت هللا لوقيف «هعفر اجرو عمط اذإو «هسأر سكن فاخ

 .(١)كل ترفغ دق بهذا :دوادل لوقي مث .بر اي تيضر :لوقيف ءنادلولاو روصقلا نم
 مث هوفع ميظعو هدفر ةعس نم هنع ىطعي .همركأ نم عم ىلاعتو هناحبس هنأش اذكو

 نأ ناز نت هوتي اج لكل !روبزلا نم ىقب امب أرقاو كربنم ىلإ عجرا :هل لوقي

 نبا ىسيع نيأ : ىدانملا ىداني مث 5 .نيمرجملا عم مسقو «نينمؤملا عم مسق :نيمسق اومسقني

 ام دمحيف ؟هللا رود نم نييهلإ ىمأو ىنوذختا سانلل تلق تنأ :هل لوقيف هب ىتؤيف ؟ ؟ميرم

 ام كتاحبس )ف :لوقيو راقتحالاو مذلاب هسفن ىلع فطعي مث «اريثك هيلع ىنثيو هللا ءاش

 يف ام ملعأ الو يسفن يف ام ملعت هتملع دَقَف هتلق تنك نإ قحب يل سيل ام لوُقَأ نأ يل نوُكي

 موي اذه) :لوقيو ىلاعت هللا كح ضيق 7 :ةدئالا) « بويغلا مدع تنأ كّنِإ كسفن

 ليمنإلا لتاو كربنم ىلإ عجرا ىسيع اي تقدص .6114 :ةدئاملا] 4 مهقدص نيقداصلا عفني

 هذه اهنمو ءايبنألا ىلع دوهيلا اهارتفا ىتلا تايليئارسإلا هذه نع ءايبنألاب ىأنن نأ لضفألا نم )١(

 . (رشانلا) ةبذاكلا ةياورلا



 حج ندى/١ حصص بس سس صح سس  ىلازقلا مامإلالئاسرةعومجبم بح

 هديدرت نسح نم سوءرلا هيلإ صخشتف أرقي مث ءمعل :لوقيف !ليربج كغلب ىذلا

 اوملع ام مهنأ نابهرلا نظي ىتح ل ا د ا قةياور هب سانلا مكحأ هنإف «ةهعيج رثو

 مث .نينمؤملا عم نونمؤملاو «نيمرجملا عم نومرجملا :نيتقرف ىراصنلا مسقني مث .طق ةيآ هنم
 كغلب هنأ معزي ليربج اذه دمحم اي :هل لوقيف ُهِّلَع هب ىتؤيف ؟دمحم نيأ :ءادنلا جرخي

 هب ىتأيف نآرقلا هلع ع ولتيف !أرقاو ك رينم ىلإ عجرا : :هل لاقيف «براي ب معن 4 . لوقيف «نآرقلا

 0 ؛ةرشبتسم ةكحاض مههوجو نإ يسلب سو ردح اما

 رد ا ا 1 فرعا م مرسلا تسر يب رس

 .ءحصأ لوألاو ,.4 :ةدئاللا © بريغلا ْمُالَع تنأ َكّنِإ اَنَل ملع ال اوُلاَق مثبج أ اًذام لوقيف

 هللا حور هنأل مهلجأ نم مالسلا هيلع حيسملاو نولضافتي لسرلا نأل ؛ءايحإلا» ىف ءانيكح
 ا ولا مك دو نا ا ما يي ا

 اوُزاتماو » 0 ماسلا تيس رم تغرف اذإف .طق هتعمس

 دق ةكئالملاو ءميظع عور هيف موقيو فقوملا جتريف 2 ركل "نيا 4( ةرمركملا اهيا ورمل

 نيعستو ةعستو ةئامعست فلأ لك نم :هل لوقيف ؟بر اي مك :لوقيف !رانلا ىلإ اًنعب كيبن

 ىتح نيقسافلاو نيلفاغلاو نيدحلملا رئاس نم جرختسي لازي الف .ةنجلا ىلإ ادحاوو رانلا ىلإ

 تلصو نم لكو ؟ةباتمتم ىلع عج رج ةكاسا اد إو تازجلا هل عنزي قم موامق نوط ابضلاب روعللا

 نكمو انملظ د“ مدآ :اولاق نوكلاه مهنأ اونقيأو اولزتعا اذإف دانا خا يمرمل دب ذل ةمهرشلا هل

 « باسحلا عيرس هللا نإ مويِلا ملظ ال )ل: ىلاعت هللا لبق نم ءادنلا اذإف ءانيصاون نم ةينابزلا

 لامعأ عيمج هيف برغملاو قرشملا نيب ام دسي ميظع باتك مهل جرختسيف ١7[. : رفاغا

 . :فيكلا] 4 ادحأ كبر ملظي الو ف اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص نم امف .قئالخلا

 كلذ ىف اهوخسني نأ ةروملا ماركلا رمأيف هللا ىلع ضرعت موي لك قئالخلا لامعأ نأ كلذو

 مث 4 :ةيئاجلا) « نولَمعَت متنك ام خستسن انك انِإ» :ىلاعت هلوق وهو ميظعلا باتكلا

 وهو نادهشت ناديلاو ءدهشت مادقألا اذإف مهتم دخاو لك بساحيف اذرف اذرف مهب ىداني

 .[314 رونا « نولمعي اونا امب مهلجرأر مهيديأو مهتسلأ مهيلع دهشت موو: ىلاعت هلوق

 00 :لوتفا ا فاه عن



 بس  ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم بسس سس سد بلل 0/١ دج

 : لحنلا] # اهسْفَن نع لداجت سفن لك يتأت موي ]» :ىلاعت هلوق وهو هسفن ىلع لداجيو
 دهشتو مهيديأ انمَلَكَو مههاوُفأ ئَلع متخن مويلا ط: ىلاعت هلوق وهو هيف ىلع مثخيو ١.

 لعجيف ءرانلا ىلإ هب رمؤيف هيلع هحراوج دهشتف .[10 :سي) # نوبسكي اوناك امب_مهلجرأ

 دعب نوعفدي مث . .ئش لك ىطنأ ىذلا هللا انقطنأ ءانرايتخا نع سيل :هل لوقتف هحراوج مولي

 نيح ةميظع ةجر مهل نوكيو «جحيجضلاو ءاكبلاب مهتاوصأ جترتف منهجسهتنز رخ ىلإ غارفلا

 مكموي اذه لل :لوقي مهنم دحاو لك ىقلت ةكئالملا مهب قدحتف «نونمؤملا نودحوملا ضرعي
 ءروقانلا رقن دنع :عضاوم ةعبرأ ىف ربكألا عزفلاو .6 ٠ :ءاينألا] # نودعوت متنك يذلا

 ىقب اذإف .ةنازخلا ىلإ مهعفد دنعو ؛مدآ ثعب جارخإ دنعو ؛ةنزخلا نم منهج تلفت دنعو

 .ءادهشلاو ءنوقيدصلاو ؛نوفراعلاو .نونسحملا نوملسملاو .نونمؤملا الإ هيف سيل فقوملا
 لهأ اي :ىلاعت هللا لوقيف قيدنز الو قفانم الو باترم مهيف سيل «نولسرملاو «نوحلاصلاو

 ول شرعلا راسي «معن :نولوقيف ؟هنوفرعت :مهل لوقيف ؛هللا :نولوقيف ؟مكبر نم فقوملا

 :نولوقيف ءهللا رمأب مكبر انأ :مهل لوقيف ترهظ ام هماهيإ ةرقن ىف ةعبسلا راحبلا تلعج
 ةرقن ىف رشع ةعبرألا راحبلا تلعج ول شرعلا نيمي نع كلم مهل ىلجتيف !كنم هللاب ذوعن
 ىف ىلاعت هللا مهل ىلجتي مث .هنم هللاب نوذوعتيف «مكبر انأ :مهل لوقيف ترهظ ام هماهبإ

 «مكب ًالهأ لوقيف مهعيمج هل نودج يف كحضي وهو هوعمسو اهنوفرعي اوناك ىتلا ةروصلا

 ىنعأ ؛جاوفأ سانلاو طارصلا ىلع مهب رميف هنوعبتيف ةنجلا ىلإ هناحبس مهب قلطني مث

 ىقبيو «نيفراعلا مث نينمؤملا مث ءادهشلا مث نينسحملا مث نيقيدصلا مث نييبنلا مث نيلسرملا

 نع اورصق موق مهنمو «فارعألا ىف سوبحملا مهنمو .ههجو ىلع بوبكملا مهنم نوملسملا
 عمو ؛ماع فلأ ىلع زوجي رخآو «ماع ةئام ىلع طارصلا زوجي نم مهنمو ءناميإلا مامت

 نسحملاو ملسملا امأو .هتيؤر ىف ماضي ال اًنايع.هبر ىأر نم لك رانلا قرحت ال هلك كلذ

 ةرمز ىف مهو «جاردتسالاب) ىمسملا انباتك ىف مهنم دحاو لك ماقم نع انقشك دقف نمؤملاو

 سفن مهل «مهدابكأ تتتفت دق .شطعلاو عوجلااب مهددرتو مهرورم رثك دق قالطنالا

 نم هردقو «رثوكلا رهن نم هؤامو «ءامسلا موجن ددع سوئكب ضوحلا نم نوبرشي .ناخدلاك

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو «برثي ىلإ ندع نم هضرعو ءًالوط ءاعنص ىلإ ءايليإ

 نولغتشملا مه هنع نوداذملاو «رادقملاو لايكملا ىق هيتفاح دحأ ىلع ىأ 'ىضؤوح ىلع ىربنما

 ؛هءوضو غبسي نأ نسحي ال ئضوتم نم مكف «مهبونذ حئابق ىواسمب طارصلا سبح ىف

 ول عوشخلاو عوضخلا نم تيرع دق ةياكح هتالص ذختا هتالص نع لأسي مل لصم نم مكو
 كلذل ءاوجترا ام مهلجرأو مهيديأ تعطق ول هللا لالجب نوفراعلاو «تفتلال ةلمغ هصرق

 ىف برقعلا هتعسل لج امبرف ءهيدي نيب اوماق نم ردقب مهملعل ةركفلاو ةبيهلا مهتلغش



 دي 0/7 حس بسس سقس  ىلازفلا مامإلا لئاسةعووبم حج

 نييمدآلا ةلاح هذهف «سلجملا ىف ريمألل اًميظعتو اهيلع اربص كرحتي مل ءارمألا ريمأ سلجم

 زع هللا ىدي نيب اًمئاق .نوكي نم لاح فيكف ءارض الو اًعفن هسفنل كلمي ال قولخملا عم
 ىلاعت هللا ىلإ هب ىتؤي هنأ فراعلا ملاظلا ىكحو !هتوربجو هتمظعو هناطلسو هتبيهو لجو

 رصقب اذإف !كسأر قوف مولظملا اهيأ تفتلا :هل لوقيف مولظملا هب قلعتيو ملاظملا هيلع جرختف

 سيل :لوقيف !ىنم هرتشاف عيبلل هنإ :لوقيف ؟بر ايااذه ام :لوقيف راصبألا هيف راحت ميظع
 اي تلعف دق :لوقيف .كل رصقلاف كيخأ ةملظم ئربت نأ اذه نمث نإ :لوقيف «هنمث ىعم

 « اروُفَع َنيباَوَألل ناك ُهَنَِف :ىلاعت هلوق وهو نيباوألا نيملاظلاب هللا لعفي اذكه .بر
 مالسلا هيلع دواد ىمس دقو ءاديأ دعي ملف بنذلا نع علقأ ىذلا باوألاو .[16 :ءارسإلا]

 .نيلسرملا نم هريغو اًباوأ

 فقوملا لهأءاعد ةيفيك ىف لصف
 هريسفت ىفءاج اميففالتخالاركذو

 مهروجأ هللا ىطعي نم لوأو «ءامدلا ىف ىلاعت هللا ىضقي ام لوأ نأ حيحصلا ىفو

 قحأ ىأ .ىرحأ متنأ :مهل لاقيف نيفوفكملاب ةمايقلا موي ىداني معن .مهراصبأ تبهذ نيذلا
 «ةيار مهل دقعيو !نيميلا تاذ ىلإ اوبهذا :مهل لوقيف مهنم هللا ىحتسي مث ؛هيلإ رظني نم
 ىصحي ال ام رونلا ةكئالم نم مهعمو مهمامأ ريصيف ؛مالسلا هيلع بيعش دب ىف لعجتو

 «فطاخلا قربلاك طارصلا ىلع مهب رميف ءسورعلا فزت امك مهنوفزي هللا الإ مهددع

 نيأ :ىداني مث .ةمألا هذه نم هاهاض نمو سابع نباك ملحلاو ربصلا ىف مهدحأ ةفصو

 ىلإ مهب رمؤيف «ةغلاب ةبيط ةيحتب هللا مهييحيف مهب ىتؤيف .؛نيموذجملا ديريو ؟ءالبلا لهأ
 تاذ ىلإ مهمامأ ريصيف مالسلا هيلع بويأ ديب لعجتو ءارضخ ةيار مهل دقعيو نيميلا تاذ

 مث .ةمألا هذه نم هاهاض نمو بلاط ىبأ نب ليقعك :ملحو ربص ىلتبمللا ةفصو ء؛نيميلا

 مث ؛لوقي نأ هللا ءاش ام مهب بحرتيف هللا ىلإ مهب ىتؤيف ؟نوففعتملا بابشلا نيأ :ىداني

 مالسلا هيلع فسوي دي ىف لعجت مث ؛ءءارضخ ةيار مهل دقعيو نيميلا تاذ ىلإ مهب رمأي

 ءاهاض نمو ناميلس نب دشارك ملحو. ربص بابشلا ةفصو ؛«نيميلا تاذ ىلإ مهمامأ ريصيو

 مهب بحرتيف هللا ىلإ مهب ىتؤيف ؟هللا ىف نوباحتملا نيأ :ءادنلا جرخي مث .ةمألا هذه نم

 ال ملحو ربص هللا ىف نيباحتملا ةفصو ء«نيميلا تاذ ىلإ مهب رمأي مث ءهللا ءاش ام لوقيو

 نمو هيلطط بلاط ىبأ نب ىلع ىنعأ بارت ىبأك ةيويندلا لاوحأللا دراوتىْنم ئسي الو طخسي

 هللا ىلإ مهب ىتؤيف ؟هللا ةيشخ نم نوكابلا نيأ :ءادنلا جرخي مث .ةبمألا هذه نم هاهاض

 نيميلا تاذ ىلإ مهب رمؤيف «عمدلا حجريف ءاملعلا دادمو ءادهشلا ًءامدو مهعومد نزوتف



 - ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجمب بحسسسسسس٠٠٠سلع ا[ دجح

 ءاعمط ىكب اذهو ءاًئوخ ىكب اذه :ةفلتخم عاونأ ىف اوكب مهنأل ةنولم ةيار مهل دقعيو

 انملع نولوقيو مهيلع مدقتلاب ءاملعلا مهتف مالسلا هيلع حون ديب لعجتو ءاّمدن ىكب اذهو

 ءادهشلا مدو ءاملعلا دادم نزوي مث ةرسزلا فقوتف !حوناي كلسر ىلع :ءادنلا اذإف .مهاكبأ

 ةرفعزم ةيار مهل دقعيو نيميلا تاذ ىلإ مهب رمؤيف «ءاملعلا دادم ىلع ءادهشلا مد حجريف

 ءاولتاق انملع نع :نولوقيو .مدقتلاب ءاملعلا مهف ءمهمامأ قلطني مث ىبجعي دي ىف لعجتو

 نميف اوعفشا ىئايبنأك ىدنع مه :لوقيو لجو زع هللا كحضيف مدقتلاب مهنم قحأ نحنف

 ىف ىداني اًنكلم مهنم دحاو لك رمأيو .هناوخإو هناريجو هتيب لهأ ىف ملاعلا عفشيف !نوءاشت

 ا يلا ل اعل سلا فيحرم ا و

 فو .هل عفشيف كلذ نم اًنيش هعم لعف نم هيلإ ما : ناطع نع ان رج ماك
 هس رس هل هل ص ريب ريتال ريب ارب سن هس ساس ل يي 7

 لعجت ءاضيب ةيار مهل دقعيو .«ءامّلعلا مث نويبتلا م َنوُلسِرْملا عَمشي هب م لوأ نإ» حيحصلا

 ىداني مث .نفلا اذه نع برضنو .ةفشاكم نيلسرملا دشأ هنإف مالسلا هيلع ميهاربإ دي ىف
 «مهنجس ايندلا تناك نمب اًبحرم :مهل لوقيف «ىلاعت هللا ىلإ مهب ىتؤيف ؟ءارقفلا نيأ :دانم

 ريصيو مالسلا هيلع ىسيع دي ىف لعجتو ءارفص ةيار مهل دقعتو نيميلا تاذ ىلإ مهب رمأي مث

 ام مهل ددعيف ىلاعت هللا ىلإ مهب ىتؤبف ؟ءاينغألا نيأ :ىداني مث .نيميلا تاذ ىلإ مهمامأ

 ديب لعجنو ةنولم د ماس نيميلا تاذ ىلإ مهب رمأي مث 7 ماع ةاتضمتسا مهلوخ
 ل هك رسام سو # سس

 مهيلع دهشتسي ةعبرأ نإ» تدخلا تو ”ييعلا آد لإ ميماما ريصيو ملل هيلع تامل

 اًناطعأ : و وا الل رت للا ب مهل لاَقيف ةطبغلا لّهَأو ءاّينغألاب ىداّتي :ةعبرأب

 :نولوقنت ؟نامياس .مأ منا أ اكلم " مظعأ نم : :لاَقيف هّفحب مايقلا نع اَنيَلْعَس ةطبغو اكلم
 مهب ىَتْسف ' ؟ءالَبلا لأ نبأ :لاقي مث .ىَقحَب ماّيقلاٍن ع كل ُملَعَش ام :؛ :لافن :ناعيلم

 اكسل“. ول 2 سس سا هش يب ىاه ع رف هس
 هركذ نع الشم ايثدلا ىف هلل انالَثا :َنوُلوُقَسَ ؟هللا ةدابع نع مكلعش ئش ىأ :مهل نولوقبف

 هلْغَش ام :بيل لاف "بوبأ :نوُلوقيل ؟بويأ م مَا ءالب دشأ نم :مهل لاقي ؛هّقحب مايقلاو

 ام :مهل لاَقِيَق مهب ىَنؤيَف ' ؟كيِلاَمَللو بابشلا َنْيَأ ىَداي مث .هللا قحب مايسقلا نع كلذ

 ل ا :نولوقيف ؟هللا ةدابع نع مكلعَش
 مس سو رس يو ل ع عا مع ا روميو ىعارو همس م

 :نولوقيف امو لاح أ متنأ : ميلا ,ةيدوبعلا قر اَنَلَعَش : :كيِلاَمَلا لوقتو ,

 ؟ءارقفلا نبأ: :ىداَتي مث لحب ماقلا نع قرا ىف وهو كلذ هشام :مهل لاقيف .فسوي

 رقفلاب ايندلا ىف انيلتبا :نوُلوقَتي ؟هَّللا قحب مايقلا نع ْمكّلَعَش ام : 'مهل لايق مهب ىو
 ترا“ ا هسا ل -ٍ هم ساس ع هع ل

 :لاَقيف «ىسيع :َنوُلوعْ ؟ متنا مآ تبع ىسيع اًرْقَف دشَأ نم :مهل لاَقيف هلل قحب مايقلا نع ان
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 لوقي للي ناك دقو - بلاس ركذيلف عرالا ةقع نم وشب ىلع نمف : . ؛انركذ نع هّلغش ام

 ناك ام هنأ حص دقف حيسملاب اوربتعاف «رْقَفلاَو ىتغلا نيف نم كب ٌدوعأ نإ مهْللا» : هئاعد ىف



 ها واو حمبسسس سس يس نب ىلازفلاامإلالئاسرةعومجبم ب

 دحر روك لإ ةععابس نك هلا ذاك امو( نسل وي رشع فوط هع سبل نفرح طق كش كلل

 للخي رخآ الجر ىأرو .دعب هكسمي ملو زوكلا ىمرف هديب برشي الجر اًموي ىأرف ءطشمو

 «ىالجر ىتباد ::مالسلا هيلع لوقي ناكو .دعب هكسمي ملو هدي نم طشملا ىمرف هدييب هتيحل

 اي :ةلزنملا فحصلا ضعب ىفو .اهراهنأ ىبارشو ءاهتابن ىماعطو «ضرألا فوهك ىتويبو

 ملو هترافكب نيهتسا اذإ اًضيأ أطخلاو ادمعتم لتقلاو ةايحلا عاونأ نم ةئعيسو ةنسح مدآ نبا

 «صيلختلا دعب ةعافشلا اهبحاصل ىجري دق رئابكلاو «ميظع لعف امهنإف امهرذحاف «صتقي

 ىلاعت هللا همحر ىرصبلا نسحلا ناكو .شحتما دقو ةنس فلأ دعب رانلا نم جرخي مهمركأف

 ماكحأب اًلاع ىلاعت هللا همحر ناك هنأ كش الو !لجرلا كلذ ىنتيلاي :همالك ىف لوقي

 ةيوسلاب تلدتعا دق وأ هنازيم اهب حجرت ةنسح دجي ملف لجرب ةمايقلا موي ىتؤيو .ةرخآلا

 ريسيف «ةنجلا اهب كلخدأ ةنسح كيطعي نم سانلا ىف بهذا :هنم ةمحر هل ىلاعت هللا لوقيف

 نأ نسا «لوقي هلآاسو ةنلك نم لكو كلذ نف:ةملكي ادحلأ جي امف انلا لالخ سوح
 :هل لوقيف ؟بلطت ىذلا ام :لجر هل لوقيف سأييف .كنم اهيلإ جوحأ انأ ىنازيم فخي

 تدقل لقلت دل« لوقت ىلع ولكل قولا اهنم مهل موقب تررم دقلف «ةدحاو ةنسح

 ةبه اهذحأيس ىنع ىنغت اهنأ نظأ امو ةدحاو ةنسح الإ ىتفيحص ىف تدجو امف ىلاعت هللا

 «ملعأ هناحبس وهو ؟كل ءاج فيك :هل هللا لوقيف (رورسم اًحرف اهب قلطنيف «كيلإ ىنم

 ىمرك :ىلاعت هللا لوقيف ةنسحلا هاطعأ ىذلا لجرلاب ىعديف «لجرلا عم هنم ناك ام لوقيف

 لوقيف لجرل نازيملا اتفك ىوتسا اذإو !ةنجلا ىلإ قلطناو كيخخأ ديب ذخخ «كمرك نم عسوأ
 ةفك ىف اهعضي ةفيحصب كلملا ىتأيف ءرانلا لهأ نم وه الو ةنجلا لهأ نم وه ال :هللا

 ءرانلا ىلإ هب رمؤيف .قوقع ةملك اهنأل ةنسحلا ىلع حجرتف «فأ» بوتكم اهيف تائيسلا
 ىأل قاعلا دبعلا اهيأ :هل لوقي مث !هودر :لوقيف «هيلإ هللا هدري نأ بلطيو لجرلا تفتليف

 ىبأل اًقاع تنكو ءاهنم ىل دب ال رانلا ىلإ رئاس ىنأ تيأر ىنإ ىهلإ :لوقيف ؟بلطت ءىش
 ىف هترربو ايندلا ىف هتققع :لوقيو هللا كحضيف لاق !اهنم هذقنأو ىبأ باذع ىلع فعضف

 ةكئالملاو الإ رانلا ىلإ هب بهذي دحأ نم امف !ةنجلا ىلإ هب قلطناو كيبأ ديب ذخ «ةرخآلا

 اهل اًبطح اوقلخ مهل قالخ ال موقب ىداني دقل ىتح هةر داما او نما م دول

 ىتح ةرمزلا كلت سبحتف .4 : تافاصلا] © نولوئسُم مهنإ مهوفقو )» :لاقيف اوشحو

 بنذلاب نوفرتعيو نوملستسيف 0 ال ا : مهيف ءادنلا جرخي

 .رانلا ىلإ ةدحاو ةعفد نوعفديف . ١ :كللا] 6 مهبنذب اوفرتعاف © :ىلاعت هللا لاق امك

 نزاخ كلام مهيلإ رظن اذإف 71 ءاسنو زئاجعو اخويش ةمألا نم رئابكلا لهأب ىتؤي اذكو

 درو ام ؟مكهوجو دوست ملو لسغت ال مكديأ ىرأ ىل ام ءايقشألا رشاعم متنأ :لاق منهج



 د سلازغلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحسس سس سلسل 0١ حجحح

 !انيوند نع قي اصح وسم هنآ ةايقشا نكن فلام اي ةوازمقا كتم الاخ نيحلا لع

 هاتبيشاو لوقي هتيحل ىلع هدي عضو خيش نم مكف «ءاكبلا مكعفني نلف اوكبا :مهل لوقيف
 ىداني باش نم مكو !هاماقم لذأو هاتبيصم لوطأو ىداني لهك نم مكو !هانزح لوطاو
 ءادنلا اذإف !ءاتحيضفاو هاتأوساو ىدانت ىهو اهرعش ىلع تضبق دق ةأرما نم مكو !هايابشاو

 مهذحأت نأ رانلا تمه اذإف !لوألا بابلا نم رانلا مهلخدأ كلام اي :ىلاغت هللا لبق نم

 ىف نوذخأيف «ماع ةئامسمخ ةريسم مهنم رانلا رفتف هللا الإ هلإ ال :مهعمجأب نولوقي

 ةلصلص عمسي كلذ دنعف !لوألا بابا مهلخدأ كلام اي مهيذخ ران اي :ءادنلا اذإو «ءاكبلا

 اًبلق ىقرحت ال :لوقي لعجو كلام اهرجز بولقلا قرحت نأ تمه رانلا اذإف دعرلا ةلصلصك

 اذإو ءاهيف نودوعيف !نمحرلل تدجس اًهابج ىقرحت الو «ناميإلل ءاعو ناكو ءنآرقلا هيف

 لهأ رثكأ كلام :هل هللا لوقيف شحتما دقو جرخيف رانلا لهأ توص ىلع هتوص ولعي لجرب

 ىنعمست كنأ تملعو «كتمحر نم طنقأ ملو ىنتبساح بر اي :لوقيف ؟اًحايص رانلا

 01 :رجحلا] « نوُلاضلا الإ هّبر ةَمَحَر نم ُطَمَقَي نمو )» : ىلاعت هللا لوقيف «حايصلا ترثكأف

 لمع ىأبف رانلا نم تجرخ :هل هللا لوقيف رانلا نم جرخي اذكو كل ترفغ دقف بهذا

 تيأرأ :هللا لوقيف ةرجش هل عفرتف ءاريسي الإ اهنم كلأسأ ام بر اي :لوقيف ؟ةنجلا لخدت

 ةبه ىه :هللا لوقيف !بر اي كتزعو ال :لوقيف ؟اهريغ ىنلأست ةرجشلا هذه كتيطعأ نإ
 رثكي لعجيف اهنم نسحأ ىرخأ ةرجش هل تعفر اهلظب لظتساو اهنم لكأ اذإف .«كيلإ ىنم
 نإ :هل لوقيف «براي معن :لوقيف ؟اهتببحأ كلعل كلام :ىلاعت هللا لوقيف اهيلإ رظنلا

 هل تعفر اهلظب لظتساو لكأ اذإف .ءبر اي ال :لوقيف ؟اهريغ ىنلأست له اهايإ كتيطعأ

 :لوقيف ؟اهريغ ىنلأست اهايإ كتيطعأ نإ :هل هللا لوقيف اهيلإ رظني لعجيف اهنم نسحأ ةرجش

 بيرغ نمو .ةنجلا هلخديف لجو زع هللا كحضيف ءاهريغ كلأسأ ال بر اي كتزعو ال
 ىف وهو هتائيسو هتانسح هل نزوتو هخبويو هبساحيف هللا ىلإ هب ىتؤي لجرلا نأ ةرخآلا مكح
 اهيف بساح ةظحللا كلت ىف لعلو «هنزوو هباسحب الإ لغتشا ام هللا نأ اًئيقي نظي هلك كلذ

 ال اذكو ءهدحو هل باسحلا نأ نظي مهنم لك هللا الإ مهتدع ىصحي ال ام فولأ فآلا

 ناحبسف .هراتسأ تحت دحاو لك لبا ءرخآلا مالك مهدحأ عمسي الو ءاضعب مهضعب ىري

 4 :نامقلا 4 ةدحاو سْفنك الإ مكنعب الو مكقلخ امإف :ىلاعت هلوق وهو هنأش اذه نم

 ال نم ناحبسف .دودحم دح هكلمل سيل ذإ «,توكلملا رارسأ نم بيجع رس هلوق ىف وهو
 كتوسك ىنإ ىنب اي :هل لوقيف هدلو ىلإ لجرلا ىتأي ةلاحلا هذه ىفو !نأش نع نأش هلغشي

 «كلذ نع ارجاع تنك ثيح اًيارش كتيقسو اًماعط كتمعطأو «كسفن وسكت ردقت ال ثيح

 اهتينمت ةهكاف نم مكف «ءارسلا بلج الو ءارضلا عفد عيطتست ال تنك ثيح اريغص كتلفكو



 د هالاب تسيب سلب سس سس  ىلازقلاهامإلالئاسرةعووجب ح

 ولو اهنم ىنع لمحتف ةريثك كيبأ تائيسو ةمايقلا موي لوه نم ىرت ام كبسح .كل اهتعتبان
 انأ :هل لوقيو دلولا هنم رفيف !تازيملا ىف اهديزأ ةنسح ولو ىنطعأو ءىنع فخيف ةئيس

 :ىلاعت هلوق وهو خألاو بحاصلاو 0 ةوعتلا عب ليصتلا عشب اذ .اهيلإ كتم جوحأ

 4 : سبع 6 هينباا هتبحاصو 410+ هيبأو همأو + هيخأ نم ءرفلا رفي موي )

 تلاق «ًةارع سائلا رشح ثيدحلا ىفو 261+ :جراعلا] # هيوؤت يلا هتليصفو 6 . 
 ذئَموَي مهنم ئرْما لكلا : هلع ىبنلا أرقف ؟ضعب ىلإ مهضعب رظني هاتأوساو :عقرم ةشئاع
 ًرقتسا اذإف .ضعب ىلإ مهضعب رظني نأ مهلغشت بركلا مظعو لوهلا ةدش نأل . (هينغُي أش

 ةتفيحص اذإف .ةرشنم اًمحص مهترطمأف ءادوس ةباحس مهيلع تعلط دحاو ديعص ىف سانلا

 اذإف فحصلا رياطتتف «بوتكم لكلاو ءردس ةقرو رفاكلا ةفيحص اذإو ءدرو ةقرو نمؤملا

 :ىلاعت هلوق وهو هلامشبو هنيميب عقت ىه امنإو «رايتخا نع سيلو ءرسايملاو نمايملاب ىه

 لهأ نم فلسلا ضعب ىكحو .(01+ :ءارسإلا] « اروشنم ُهاَقْلي اباتك ةَمايقْلا موي هَل جرَخُنو »

 نق نم هدرب هلأ نيت هنإف ةلئاق نم طلخ وهو> طارعلا داوج دي دؤوب فول هلأ فقيتلا

 ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا اًقلأ نوعبسلاو .سانلا كلهي روسج ةعبسلا ىفف ءطارصلا زاج-

 هللا الإ هلإ ال» اهيف بوتكم ةءارب ىه امنإو ءافحص نوذخأي الو نازيم مهل عفري ال باسح

 هبونذ هل ترفغ اذإف «رانلا نم هتاجنو ةنجلا لوخدب نالف نب نالف ةءارب هذه هللا لوسر دمحم

 هبونذ هل هللا رفغ دق نالف نب نالف اذه :ىدانو فقوملا لالخ هب ساجو هدضعب كلملا ذخأ

 موي لسرلاو .ماقملا كلذ نم رسأ ءىش هيلع رم امف ءادبأ اهدعب ىقشي ال ةداعس دعسر

 ءهردق ىلع لوسر لك ربنمو «مهنود راغص ربانم ىلع ءاملعلاو ءايبنآلاو ربانملا ىلع ةمايقلا

 ىلع نونذؤملاو نآرقلا ءارقك نوحلاصلاو ءادهشلاو «هرون نم ىسارك ىلع نوملاعلا ءاملعلاو

 مدآ نم ةعافشلا نوبلطي نيذلا مه ىساركلا باحصأ ةلماعلا ةفئاطلا هذهو .كسملا نابثك

 ىف ةمايقلا موي ىتأي نآرقلا نأ ءاج دقو « ِهّتْيَع هللا لوسر ىلإ اوهتني ىتح حونو مالسلا هيلع

 نع مصاخيو مصخيف «؛هلثم مالسإلا عفشيف «عفشيف قلخلاو هجولا نسح لجر ةروص

 دعب ؛ءايحإلا» باتك ىف هيف باطخلا نب رمع عم مالسإلا ةياكح انركذ دقو ءهبحاص

 ةروص ىف ايندلا ىتأت كلذكو .ةنجلا ىلإ مهب ىوهيف هللا ءاش نم هب قلعتيف ءهتمصاخم

 !هذه نم هللاب ذوعن :نولوقيف ؟هذه نوفرعتأ :سانلل لاقيف نوكي ام حبقأ ءاطمش زوجع

 ىف ةعمجلاب ىتؤي كلذكو .اهيف نوضغابتتو اهيلع نودساحتت متنك ايندلا هذه :مهل لاقي

 رون مهيلع «روفاكلاو كسملا نابثتك مهب طوحيو .نونمؤملا اهب قدحيف .فزت سورع ةروص
 هللا ةمحر ىلإ رظناف .ةنجلا مهلخدت ىتح مهب لزت ملف «فقوملا ىف هآر نم لك هنم بجعتب

 «ىتوربج دوجوم نآرقلا :صاخشأ مه فيكو «ةعمجلاو مالسإلاو نآرقلا دوجو ىلاعت



 د ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم 7سسسس*س*شسللل هرببإر صح

 سفنألا ىشالت ىف جتحا نم ىلإ تفتلي الو .ربصلاو ةالصلاو مايصلاك ىتوكنم مالسإلاو
 كلذ نِإف «ةّيناَقلا حاورألاو ةّيلابلا ماّسْجَألا بر مهللا» :قدنخلا موي هلت هلوقب توملا دنع

 قيرط كولسل راصتخالا اندصقو تاتكلا اذه ريغ ىف هيلع انهبت دقو مولعلا ىلإ جوحي "هلك

 داشرلاب نينمؤملا رشبف . سنإلا نيطايش نم ةعيرشلا ىلع ةئراطلا عدبلا ىلإ تفتلي الو .ةنسلا

 .دارملا كولسو

 هللا ىلصو «ليكولا معنو هللا انبسحو .نيمآ همركو هنمب قيفوتلاو ةمصعلا هللا لأسن

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع

 جيس
 لالصلا نم دقنملا باتك

 لخدملا
 ىفطصملا دمحم ىلع ةالصلاو «ةلاقمو ةلاسر لك هدمحب حتتفي ىذلا هلل دمحلا

 . ةلالضلا نم نيداهلا هباحصأو هلآ ىلعو «ةلاسرلاو ةوبنلا بحاص

 ءاهرارسأو مولعلا ةياغ كيلإ ثبأ نأ «نيدلا ىف خألا اهيأ ىنتلأس دقف :دعب امأ

 بارطضا نيب نم قحلا صالختسا ىف هنيساق ام كل ىكحأو ءاهراوغأو بهاذملا ةلئاغو

 ديلقتلا ضيضح نع عافترالا نم هيلع تأرجتسا امو «قرطلاو كلاسملا نيابت عم .قرفلا

 لهأ قرط نم اًيناث هتيوتجا امو مالكلا ملع نم ًالوأ هتدفتسا امو .راسفتسالا عافي ىلإ

 امو .فسلفتلا قرط نم اّنلاث هتيردزا امو «مامإلا ديلقت ىلع قحلا كردل نيرصاقلا ميلعتلا

 نم قلخلا ليواقأ نع ىشيتفت فيعاضت ىف ىل ىلجنا امو .فوصتلا ةقيرط نم ًرخآ هتيضترا

 ىتدواعم ىلإ ىناعد امو «ةبلطلا ةرثك عم دادغبب ملعلا رشن نع ىنفرص امو «قحلا بابل
 «كتبغر قدص ىلع فوقولا دعب كبلطم ىلإ كتباجإل تردتباف ؛ةدملا لوط دعب روباسين

 :هيلإ اًنجتلمو ءهنم اًقثوتمو .هيلع ًالكوتمو هللاب اًنيعتسم تلقو
 نايدألا ىف قلخلا فالتخا نأ مكدايق قحلل نالأو «مكداشرإ ىلاعت هللا نسحأ اوملعا

 هيف قرغ قيمع رحب «قرطلا نيابتو قرفلا ةرثك ىلع بهاذملا ىف ةمئألا فالتخا مث ؛ «للملاو

 مِهْيدَل امب بّزح لك إ و .ىجانلا هنأ معزي قيرف لكو .نولقألا الإ هنم اجن امو «نورثكألا
 قداصلا وهو ءهيلع هّللا تاولص ءنيلسرملا ديس هب اندعو يذلا وه. ا :مورلا) « نوحرف

 ام ناك دقف (ٌةدحاو اهْنم ٌةّيجانلا ةقْرف نيعبسَو اًنالَّث ىتمأ قرتفتس» :لاق ثيح قودصلا

 .نوكي نأ دعو

 دقو نآلا ىلإ نيرشعلا غولب لبق غولبلا تقهار ذنم ءىبابش ناوفنع ىف لزأ ملو



 ا ضوخ هترمغ ضوخأو .قيمعلا رحبلا اذه ةجل محتقأ «نيسمخلا ىلع نسلا فان

 لك محقتأو «ةلكشم لك ىلع مجهتأو «ةملظم لك ىف لغوتأو ءروذحلا نابحجلا ضوخ ال

 نيب زيمأل ؛ةفئاط لك بهذم د فشكتسأو «ةقرف لك ةديقع نع صحفتأ» «ةطرو

 انرهاظ الو «هتناطب ىلع علطأ نأ بحأو الإ ا رداغأ ال عدتبمو ننستمو :لطبمو قحم

 الو «هتفسلف هنك ىلع فوقولا دصقأو الإ اًنيفسلف الو «هتراهظ لصاحت*ملعأ نأ ديرأو الب

 نك يرعلار ةهلا ا فرب الو كلا داجمو همالك ةياغ ىلع عالطالا ىف دهتجأو الإ اًملكتم

 اًقيدنز الو ءهتدابع لصاح هيلإ متجري ام دصرتأو الإ اسم“ ل «هتيفوص رس ىلع روثعلا

 . هتقدنزو هليطعت ىف هتأرج بابسأل هيبنتلل هءارو سسجتأو الإ ًالطعم

 ناعيرو ىرمأ لوأ نم ىنديدو ىبأد رومألا قئاقح كرد ىلإ شطعتلا ناك دقو

 ىنع تلحنا ىتح «ىتليحو ىرايتخاب ال «ىَّلبج ىف اتعضو هللا نم ةرطفو ةزيرغ «ىرمع
 نايبص تيأر ذإ ؛ءابصلا ةرش دهع برق ىلع ةثوروملا دئاقعلا ىلع ترسكناو ديلقتلا ةطبار
 .دوهتلا ىلع الإ مهل ءوشن ال دوهيلا نايبصو ؛رصنتلا ىلع الإ ءوشن مهل نوكي ال ىراصنلا

 هللا لوسر نع ىورملا ثيدحلا تعمسو . ا م سل

 ىنطاب كرحتف هناسجَمُيو هنارصتُيو هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع ُدلوب دووم لك :لوقي هلي
 نيب زييمتلاو (ةيئانسألاو نيدلاولا ديلتَم ةضراقلا دئاقعلا ةقيقحو ةيلصألا ةرطفلا ةقيقح ىلإ

 ىف تلقف «تافالتخا لطابلا نع اهنم قحلا زِييمت ىفو «تانيقلت اهلئاوأو «تاديلقتلا هذه

 ىل رهظف ؟ىه ام ملعلا ةقيقح بلط نم دب الف .رومألا قئاقحب ملعلا ىبولطم امنإ :ىسفن

 ناكمإ هنراقي الو «بير هعم ىقبي ال اًفاشكنا مولعملا هيف فشكي ىذلا وه ىنيقيلا ملعلا نأ

 اًثراقم نوكي نأ ىغبني أطخلا نم نامألا لب «كلذ ريدقتل بلقلا عستي الو .مهولاو طلغلا

 ثروي مل ءانابعث اصعلاو اًبهذ رجلا بلقي نم ًالثم هنالطب راهظإب ىدحت ول ةنراقم نيقيلا

 لب ءال :لئاق ىل لاق ولف «ةثالثلا نم رثكأ ةرشعلا نأ تملع اذإ ىنإف ءاراكنإو اًنكش كلد

 هببسب كشأ مل هنم كلذ تدهاشو ءاهبلقو اًنابعث اصعلا هذه بلقأ ىنأ ليلدب رثكأ ةئالثلا

 هتملع اميف كشلا امأف ؛هيلع هتردق ةيفيك نم بجعتلا الإ هنم ىل لصحي ملو «ىتفرعم ىف

 .الئ

 وهف نيقيلا نم عونلا اذه هنقيتأ الو هجولا اذه ىلع هملعأ ال ام لك نأ تملع مث

 .ىنيقي ملعب سيلف هعم نامأ ال ملع لكو .هعم نامأ الو هب ةقث ال ملمع

 مولعلا دججو ةطسفسلا لخادم )١(

 ىف الإ يلا داو ميركل ع طاع يتلا ترص مرعب و

 الإ تاللكشملا سايتقا ىف عمطم ال سأيلا لوصح دعب نآلا :تلف 3 تلق .تايرورضلاو تايسحلا



 د ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم جبس سببسبسلص هل. مح

 ىتقثأ نقيتأل لرأيت اا فادي لنقل كات رونرجقلاو تاككتلالا يود عنا نقلا نم

 ىف لبق نم ناك ىذلا ىنامأ سنج نم .«تايرورضلا ىف طلغلا نم ىتامأو تاسوحملاب

 الو هيف ردغ ال ققحم نامأ وه مأ «تايرظنلا ىف قلخلا رثكأ ىنامأ سنج نمو «تايديلقتلا

 نأ ىننكمي له رظنأو «تايرورضلاو تاسوسحملا ىف لمأتأ غيلب دجب تلبقأف ؟هل ةلئاَغ

 ىف نامألا ميلستب ىسفن حمست مل نأ ىلإ كيكشتلا لوط ىب ىهتناف ءاهيف ىسفن ككشأ

 اهاوقأو ءتاسوسحملاب ةقثلا نيأ نم :لوقيو اهيف كشلا اذه عسي ذخأو ٍءاضيأ تاسوسحملا

 مث ءةكرحلا ىفنب مكحتو ءكرحتم ريغ اًمقاو هارتف لظلا ىلإ رظنت ىهو ؟رصبلا ةساح
 جردتلا ىلع لب «ةتغب ةعفد كرحتي مل هنأو كرحتم هنأ فرعت ةعاس دعب ةدهاشملاو ةبرجتلاب

 :رانيدلا رادقم ىف اًريغص هارتف بكوكلا ىلإ رظنتو .فوقو ةلاح هل نكت مل ىتح «ةرذ ةرذ

 تاسوسحملا نم هلاثمأو اذهو .رادقملا ىف ضرألا نم ربكأ هنأ ىلع لدت ةيسدنهلا ةلدألا مث

 ىلإ ليبس ال اًبيذكت هنوخيو لقعلا مكاح هبذكيو «هماكحأب سحلا مكاح اهيف مكحي
 . هتعفادم

 نم ىه ىتلا تايلقعلاب الإ ةقث ال هلعلف ءاّضيأ تاسوسحملاب ةقثلا تلطب دق :تلقف

 ءدحاولا ئششلا ىف ناعمتجيال تابثإلاو ىفنلاو ءةثالثلا نم رثكأ ةرشعلا :انلوقك تايلوألا

 :تاسوسحملا تلاقف .ًالاحم اًبجاو ءامودعم ادوجوم ءاّميدق اًثداح نوكي ال دحاولا ئشلاو

 مكاح ٍءاجف ؛«ىب اًقثاو تنك دقو تاسوسحملاب كتقثك تايلقعلاب كتقث نوكت نأ نمأت مب

 لقعلا كاردإ ءارو لعلف ؟ىقيدصت ىلع رمتست تنكل لقعلا مكاح الولو .ىنبذكق لقعلا

 ىف سحلا بذكف لقعلا مكاح ىلهت امك ءهمكح ىف لقعلا بذك ىلجت اذإ ءرخآ اًمكاح

 كلذ باوج ىف سفنلا تفقوتف .هتلاحتسا ىلع لديال كاردإلا كلذ ىلجت مدعو ءهمكح

 «ًالاوحأ ليختتو ءارومأ مونلا ىف دقتعت كارت امأ :تلاقو مانملاب اهلاكشإ تديأو ءًاليلق

 نكي مل هنأ ملعتف ظقيتست مث ءاهيف ةلاحلا كلت ىف كشت الو رارقتساو اًنابث اهل دقتعتو

 كتظقي ىف هدقتعت ام عيمج نوكي نأ نمأت مبف ؛لئاطو لصأ كتادقتعمو كتاليختم عيمجل

 ةلاح كيلع أرطت نأ نكمي نكل ؛اهيف تنأ ىتلا كتلاح ىلإ ةفاضإلاب قح وه لقع وأ سحب

 ؟اهيلإ ةفاضإلاب امون كتظقي نوكتو «كمانم ىلإ كتظقي ةبسنك كتظقي ىلإ اهتبسن نوكت
 لعلو ءاهل لصاحال تالايخ كلّقعب تمهوتام عيمج نأ تنقيت ةلاحلا كلت تدرو اذإف

 ىتلا مهلاوحأ ىف نودهاشي مهنأ نومعزي ذإ ؛مهتلاح اهنأ ةيفوصلا هيعدت ام ةلاحلا كلت

 لعلو تالوتعلا هذه قفاوت ال ًالاوحأ رهساوح نع اوباغو مهسفنأ ىف اوصاغ اذإ ءمهل

 ةايحلا لعلف «اوهَسنا اوُناَم اَذِإَف ماين سائلا» : ُهلْبَع هللا لوسر لاق ذإ توملا ىه ةلاخا كلت

 «نآلا هدهاشي ام قاع نع ءايشألا هل ترهظ تام اذإف .ةرخآلا ىلإ ةفاضإلاب مون ايندلا



 دع هى هحتتب7سسسسلل بسس سبا ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم حج

 ترطخ املق 157 قل « ديدَح مولا كرصبف كءاطغ كنع انفشُكف إف :كلذ دنع هل لاقيو
 هعفد نكي مل ذإ ءرسيتي ملف اجالع كلذل تلواح ءسفتلا ىف تحدقناو رطاوخلا هذه ىل

 مل ةملسم نكت مل اذإف «ةيلوألا مولعلا بيكرت نم الإ ليلد بصن نكي ملو «ليلدلاب الإ
 بهذم ىلع امههيف انأ نيرهش نم اًبيرق مادو ءءادلا اذه لضعأف .ليلدلا بيترت نكي

 ضرملا كلذ نم ىلاعت هللا ىفش ىتح ءلاقللو قطنلا مكحب ال .لاحلا مكحب ةطسقساا
 نلع نهب اقزتؤم ةلوجقم ا هلقعلا تايروربشلا تعجرر لادعتعالاو ةكسلا ىلإ نقلا تفافو

 .ردصلا ىف ىلاعت هللا هففق رونب لب «مالك بيكرتو ليلد مظنب كلذ نكي ملو ؛نيقيو نمأ
 دقف ةررحلل ةلدألا ىلع فوقوم فشكلا تأ نظ نم «فراعملا رثكأ حاتفم وم روتلا كلذو

 3 ىف ٠ هانعمو «حرشلا"» نع هع هلأ لوسر لثس اكو ,ٍءةعساولا ٍىلاعت هلل ةمحر قي ضف

 يون وه» :لاق .6 : ماعنألا] 4 مالسإلل هردص حرشي هيدهي نأ هللا دري نمف : ىلاعت

 ةباتإلاو رورغلا راد ْنَع ىفاجتلا» :لاقخ ؟«هتمالع امو» :ليقغ «بلقلا ىف ىلاعت هللا هقَذني

 شر مث ةَمّلظ ىف قلخلا َقّلَخ ىلاَعَت هلل نإ : هيف مالسلا هيلع لاق ىذلا وهو ؛دوُلخلا راد ىل 2

 دوجلا نم سجبني رونلا كلذو .فشكلا بلطي نأ ىغيني رونلا كلذ نمف «ءرون 5 0
 مايأ ىف مكبرل نإ" :مالسلا هيلع لاق امك هل دصرتلا بجيو «نيياحألا ىضعب يف ىهلإلا
 .«اهل اوضرعتف الأ تاك مكرعت

 ىلإ ىهتتي ىتح بطلا ىف نجلا لامك لمعي نأ تاناكشا هذه كلذ هت:ةوصضقلاو

 دقق بلط اذإ رضاحلاو ةرضاح اهنإف ءةبولطم تسيل تايلونألا نإف ؛بلطي ال ام بلط

 .بلطي ام بلط ىف ريصقتلاب مهتي الف بلطي ال ام بلط نمو ءىفتخاو

 نييلاطلا فانصأ ىف لوقلا
 نيلاطلا هفانعا ترامشلا هةهرك ةعسو ةلشتب ضال ادع نم ىلاعت هللا ىنافش املو

 ”قرغ عبرأ ىف ىدنع

 رظتلاو ىأرلا لعأ مهنأ نوعدي مهو :نوملكتللا١

 مامإلا نم سايتقالاب نوصصخملاو ميلعتلا باحصأ مهنأ نومعزي مهو :ةينطابلا -"

 . موصعملا

 .ناهربلاو قطنملا لهأ مهنأ نومعزي مهو :ةقسالفلا

 . ةفشاكملاو ةدهاشملا لهأو ةرضحلا صاوخ مهنأ نوعدي مهو :ةيفوصلا 5

 نوكلاسلا مه ءالؤهف ءةعيرألا فاتصألا هذه نع ودعي ال قحلا :ىسفن ىف تلقق

 ىف عمطم ال ذإ .عمطم قحلا كرد ىف ىقبي الف ءمهنع قحلا ذش نإف «قحلا بلط لبس



 لس ىلازفلامامإلا لئاسرةعومجم بيب( إ|ببيلطلسيلعسيهي ومعدل

 كلذ ملع اذإف دلقم هنأ ملعي ال نأ دلقملا طرش نم ذإ ءهتقرافم دعب ديلقتلا ىلإ عوجرلا

 نأ الإ «فيلأتلابو قيفلتلاب ملي ال ثعشو «بأري ال بعش وهو ءهديلقت ةجاجز تركنا

 .ةدجتسم ىرخأ ةغيص اهل فنأتسيو رانلاب باذي
 «مالكلا ملعب اًثدتبم «قرفلا هذه دنع ام ءاصقتساب «قرطلا هذه كولسل تردتباف

 .ةيفوصلا قيرطب اًعبرمو «ةينطابلا تاميلعتب اًئلثمو «ةفسلفلا قيرطب اًنثمو

 هلصاحو هدوصقم مالكلا ماع.١
 ءمهنم نيققحملا بتك تعلاطو .هتلقعو هتلصحف .مالكلا ملعب تأدتبا ىنإ مث

 ؛«ىدوصقمب فاو ريغ .هدوصقمب اًيفاو املع هتفداصف .«فنصأ نأ تدرأ ام هيف تفنصو

 هللا ىقلأ دقف ؛ةعدبلا لهأ شيوشت نع اهتسارحو ةنسلا لهأ ةديقع ظفح هدوصقم امغإو

 «مهايندو مهنيد حالص هيف ام ىلع قحلا ىه ةديقع هلوسر ناسل ىلع هدابع ىلإ ىلاعت

 ةفلاخم رومأ ةعدتبملا سواسو ىف ناطيشلا ىقلأ مث ءرابخألاو نآرقلا هتفرعمب قطن امك

 ةفئاط ىلاعت هللا أشنأف ءاهلهأ ىلع قحلاةديقع نوشوشي اوداكو اهب اوجهلف .ةنسلل

 ةعدبلا لهأ تاسيبلت نع فشكي «بترم مالكب ةنسلا ةرصنل مهيعاود كرحو ؛نيملكتملا
 امب مهنم ةفئاط ماق دقلف .هلهأو مالكلا ملع أشن هنمف ؛ةروثأملا ةنسلا فالخ ىلع ةثدحملا

 نم لوبقلاب ةاقلتملا ةديقعلا نع لاضنلاو «ةنسلا نع بذلا اونحأف «هيلإ ىلاعت هللا مهبدن

 تامدقم ىلع كلذ ىف اودمتعا مهنكلو ؛ةعدبلا ثدحأام هجو ىف رييغتلاو ةوبنلا

 درجم وأ .ةمألا عامجإ وأ .ديلقتلا امإ اهميلست ىلإ مهرطضاو .مهموصخ نم اهوملست
 :موصخلا تاضقانم جارختسا ىف مهضوخ رثكأ ناكو .رابخألاو نآرقلا نم لوبقلا

 تايرورضلا ىوس ملسي ال نم بنج ىف عفنلا ليلق اذهو ء«مهتاملسم مزاولب مهتذخاؤمو

 معن .اًيفاش هوكشأ تنك ىذلا ىئادل الو ءاّيفاك ىقح ىف مالكلا نكي ملف ؛ًالصأ اًئيش

 ةزواجم ىلإ نوملكتملا فوشت «ةدملا تلاطو هيف ضونخللا رثكو مالكلا ةعنص تأشن الل

 ضارعألاو رهاوجلا نع ثحبلا ىف اوضاخو ءرومألا قئاقح نع ثحبلاب ةنسلا نع بذلا

 ءىوصقلا ةياغلا هيف مهمالك غلبي مل ءوهملع دوصقم كلذ نكي مل امل نكلو ؛اهماكحأو

 نوكي نأ دعبأ الو ؛قلخلا تافالتخا ىف ةريحلا تاملظ ةيلكلاب وحمي ام هنم لصحي ملف

 اًبوشم ًالوصح نكلو ةفئاطل كلذ لوصح ىف كشأ تسل لب !ىريغل كلذ لصح دق

 ال «ىلاح ةياكح نآلا ضرغلاو .تايلوألا نم تسيل ىتلا رومألا ضعب ىف ديلقتلاب

 ءاود نم مكو ءءادلا فالتخاب فلتخت ءافشلا هتيودأ نإف ءهب ىفشتسا نم ىلع راكنإلا

 . !رخآ هب رضتسيو ضيرم هب عفتني



 حا ورل# حنس بسسس سس  ىلازفلا مامإلالئاسءعومجم حي

 ةمسلفلا."

 .اهلوصحم

 .مذي ال امو اهنم مومذملا -

 .هب رفكي ال امو هلئاق هب رفكي امو

 ال اموره ملكي اطواح

 .قحلا لهأ مالك نم ةفسالفلا هقرس ام نايبو -

 .كلذ جرد ىف مهلطاب جيورتل قحلا لهأ مالكب هوجزم ام نايبو -

 . لطابلاب جوزمملا قحلا كلذ نم سوفنلا ةرفن لوصحو رشبلا لوبق مدع ةيفيكو -

 .مهمالك ةلمج نم جرهبلاو فيزلا نم صلاخلا قحلا صالختسا ةيفيكو -

 فقي ال هنأ اًئيقي تملعو «ةفسلفلا ملعب مالكلا ملع نم غارفلا دعب تأدتبا ىنإ مث

 ىف مهملعأ ىواسي ىتح .ملعلا كلذ ىهتنم ىلع فقي ال نم .مولعلا نم عون داسف ىع

 نم ملعلا بحاص هيلع علطي مل ام ىلع علطيف .هتجرد زواجيو هيلع ديزي مث .ملعلا لصأ

 ءاملع نم اًدحأ رأ ملو .اقح هداسف نم هيعدي ام نوكي نأ نكمي كلذ ذإف .هلئاغو هررغ

 . كلذ ىلإ هتمهو هتيانع فرص مالسإلا

 تاملك الإ مهيلع درلاب اولغتشا ثيح «مهمالك نم نيملكتملا بتك ىف نكي ملو

 ىعدي نمع ًالضف ىماع لفاغي اهب رارتغالا نظي ال ءداسفلاو ضقانتلا ةرهاظ .ةددبم ةدقعم

 ترمشف «ةيامع ىف ىمر ههنك ىلع عالطالاو همهف لبق بهذملا در نأ تلعف .مولعلا قئاقد

 «ذاتسأب ةناعتسا ريغ نم ةعلاطملا درجمب بتكلا نم ملعلا كلذ ليصحت ىف دجلا قاس ىبع

 ونمم انأو ةيعرشلا مولعلا ىف سيردتلاو فينصتلا نم ىغارف تاقوأ ىف كلذ ىلع تلبقأو

 .دادغبب ةيلطلا نم رفن ةئامثالثل ةدفإلاو سيردتلاب

 ىهتنم ىلع ةسلتخملا تاقوألا هذه ىف ةعلاطملا درجمب ىلاعتو هناحبس هللا ىنعلطأف

 «ةنس نم اًبيرق همهف دعب هيف ركفتلا ىلع بظاوأ لزأ مل مث .نيتتس نم لقأ ىف مهمولع

 قيقحتو « سيبلتو عادخ نم هيف ام ىلع تعلطا ىتح «هراوغأو هلئاوغ دقفتأو هددرأو هدواعأ

 .هيف كشأ مل اعالطا «لييختو

 مهمولع تيأرو ءاًفانصأ مهتيأر ىنإف ؛مهمولع لصاح ةياكحو هتياكح نآلا عمساف

 مهنم ءامدقلا نيب ناك نإو .دامحلإلاو رفكلا ةمس مهمزلي مهفانصأ ةرثك ىملع مهو ءاماسقأ

 .هنم برقلاو قحلا نع دعبلا ىف ميظع توافت «لئاوألاو مهنم رخاوألا نيبو «نيمدقألاو



 تح ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم سس سس سس سس هم[ صج

 ةمسالفلا فانصأ

 رقكلاب مهنفاكفاصتاو
 :ماسقأ ةثالث ىلإ نومسقني ءمهبهاذم فالتخاو مهقرف ةرثك ىلع مهنأ ملعا

 .نويهلإلاو «نويعيبطلاو «نويرهدلا

 ملاعلا «ريدملا عناصلا اودحج نيمدقألا نم ةفئاط مهو :نويرهدلا :لوألا فنصلا

 نم ناويحلا لزي ملو ءعناصب ال هسفنب كلذك اًدوجوم لزي مل ملاعلا نأ اومعزو ءرداقلا

 .ةقدانزلا مه ءالؤهو ادبأ نوكي كلذكو ءناك كلذك ناويحلا نم ةفطنلاو .ةفطنلا

 بئاجع نعو ةعيبطلا ملاع نع مهثحب اورثكأ موق مهو :نويعيبطلا :ىناثلا فنصلا

 عنص بئاجع نم اهيف اوأرف «تاناويحلا ءاضعأ حيرشت ىف ضوخلا اورثكأو «تابنلاو ناويحلا

 تاياغ ىلع علطم .ميكح رداقب فارتعالا ىلإ هعم اورطضا ام هتسمكح عئادبو ىلاعت هللا

 اذه هل لصحيو الإ «علاطم ءاضعألا عفانم بئاجعو حيرشتلا علاطي الو .اهداصقمو رومألا

 ةرثكل ءالؤه نأ الإ .ناسنإلا ةينب اميس ال ؛ناويحلا ةينبل ىنابلا رييدت لامكيب ىرورضلا ملعلا

 اونظف هب ناويحلا ىوق ماوق ىف ميظع ريثأت . جازملا لادتعال .مهنع رهظ «ةعيبطلا نع مهثحب

 اذإ مث ءمدعنيف هجازم نالطبب للعبت اهنأو ءاًضيأ هجازمل ةعبات ناسنإلا نم ةلقاعلا ةوقلا نأ

 اودحجف «دوعت الو تومت سفتنلا ىلإ اوبهذف ؛اومعز امك مودعملا ةداعإ لقعي الف مدعنا

 ةعاطلل مهدنع قبي ملف ,باسحلاو ةمايقلاو ءرشنلاو رسشحلاو ءرانلاو ةنجلا اوركنأو ةرخآلا

 .ماعنألا كامهنا تاوهشلا ىف اوكمهناو «ماجللا مهنع لحناف «باقع ةيصعملل الو باوث

 ءالؤهو ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا دح ناميإلا لصأ نأل ؛ةقدانز اًضيأ ءالؤهو

 .هتافصيو هللاب اونمآ نإو ءرخآلا مويلا اودحج

 .نوطالفأ ذاتسأ وهو طارقس لثم ءمهنم نورخأتملا مهو :نويهلإلا :ثلاثلا فنصلا

 مهل بذهو .قطنملا مسهل بتر ىذلا وه سيلاطاطسرأو .سيلاطاطسرأ ذاتسأ نوطالفأو

 مهو . .مهمولع نم اًجف ناك ام مهل جضنأو «لبق نم ررحم نكي مل ام مهل ررحو «مولعلا
 نع فشكلا ىف اودروأو ء:ةعيبطلاو ةيرهدلا نم نيلوألا نيقتنصلا ىلع اودر مهتلمجب

 سيلاطاطسرأ در مث .مهلتاقتب © لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو إذ مهريغ هب اونغأ ام مهحئاضف

 ؛مهعيمج نم أربت ىتح هيف رصقي مل ادر نييهلإلا نم هلبق ناك نمو طارقسو نوطالقأ ىلع
 ,مهريفكت بجوف ؟؛اهنم عزنلل قفوي مل اياقب مهتعدبو مهرفك لئاذر نم اًضيأ ىقبتسا هنأ الإ
 مقي مل هنأ ىلع .امهريغو ىبارافلاو انيس نباك .نييمالسإلا ةفسلفتملا نم مهيعبتم ريفكتو

 امهريغ هلقن امو ؟نيلجرلا نيذه مايقك نييمالسإلا ةفسلفتم نم دحأ سيلاطاطسرأ ملع لقنب



 حاولو تبسم شسعلبب ا ىلازفلامامإلا لئاسر ةعومجم حح

 فيك مهي ال امو ء.مهفي ال ىتح علاطملا بلق هيف شوشتي طيلختو طيبخت نع ولخي سيل

 .هب ريفكتلا بجي مسق ١

 .هب عيدبتلا بجي مسقو ١"
 . الصأ هراكنإ بجي ال مسقو

 مهمولع ماسقأ
 «ةيقطنمو «ةيضاير :ماسقأ تس هبلطن ىذلا ضرغلا ىلإ ةبسنلاب مهمولع نأ ملعا

 .ةيقلخو ءةيسايسو «ةيهلإو «ةيعيبطو

 قلعتي سيلو ملعلا ةئيه ملعو ةسدنهلاو باسحلا ملعب قلعتتف :ةيضايرلا امأ ١
 دعب اهتدحاجم ىلإ ليبس ال ةيناهرب رومأ ىه لب ءاّنابثإو اًيفن ةينيدلا رومألاب اهنم ءىش

 :ناتفآ اهنم تدلوت دقو .اهتفرعمو اهمهف

 كلذ ببسب نسحيف ءاهنيهارب ررهظ نمو اهقئاقد نم بجعتي اهيف رظني نم :ىلوألا
 .ملعلا اذهك ناهربلا ةقاثوو حوضولا ىف مهمولع عيمج نأ بسحيو «ةفسالفلا ىف هداقتعا

 ديلقتلاب رفكيف .نسلألا هتلوانت ام عرشلاب مهنواهتو مهليطعتو مهرفك نم عمس لق نوكي مث
 اذإف !ملعلا اذه ىف مهقيقدت عم ءالؤه ىلع ىفتخا املاقح نيدلا ناك ول :لوقيو ضحملا

 مكو .نيدلل راكنإلاو دحجلا وه قحلا نأ ىلع لدتسيف ءمهدحجو مهرفك عماستلاب فرع

 ةعانص ىف قذاسحلا :هل ليق اذإو !هاوس هل دنتسم الو ردقلا اذهب قحلا نع لض نمم تيأر

 هقفلا ىف قذاحلا نوكي نأ مزلي الف .ءةعانص لك ىف اًقذاح نوكي نأ مزلي سيل ةدحاو

 ةعانص لكل لب ءوحنلاب ًالهاج تايلقعلاب لهاجلا نوكي نأ الو .ءبطلا ىف اًفذاح مالكلاو

 مالكف ءاهريغ ىف مهمزلي دق لهجلاو قمحلا ناك نإو ؛قبسلاو ةعاربلا ةبتر اهيف اوغلب لهأ

 هبرج نم الإ كلذ فرعي ال «ىنيمخت تايهلإلا ىفو «ىناهرب تايضايرلا ىف لئاوألا
 هلمحت لب لوبقلا عقوم هنم عقي مل ءديلقتلاب ذختا ىذلا اذه ىلع ررق اذإ اذهف ءهيف ضاخو

 ىف مهب نظلا نيسحت ىلع رصي نأ ىلع ءسياكتلا بحو «ةلاطبلا ةوهشو «ىوهلا ةبلغ
 . اهلك مولعلا

 مل نإو اهنإف «مولعلا كلت ىف ضوخي نم لك رجز بجي اهلجأل ةميظع ةفآ هذهف
 نم لقف .مهمؤشو مهرش هيلإ ىرسي ؛مهمولع ئدابم نم تناك امل نكل ؛نيدلا رمأب قلعتت
 .ىوقتلا ماجل هسأر نع لحنيو نيدلا نم علخنيو الإ ةفآ ىف ضوخي



 تي ىلازفلا مامإلا لئاسرةعومجم تع سس سس سس ا 11 حدو

 راكتإب رصني نأ ىغبني نيدلا نأ نظ «لهاج مالسإلل قيدص نم تأشن :ةيناثلا ةفآلا

 ىف مهلوق ركنأ ىتح ءاهيف مهلهج ىعداو مهمولع عيمج ركنأف ءمهيلإ بوسنم ملع لك
 فرع نم عمس كلذ عرق املف ءعرشلا فالخ ىلع هولاق ام نأ معزو «فوسخلاو فوسكلا

 راكنإو لهجلا ىلع ىتبم مالسإلا نأ دقتعا نكل «هناهرب ىف كشي مل عطاقلا ناهربلاب كلذ

 نظ نم ةيانج نيدلا ىلع مظع دقلو .اًضغب مالسإللو ابح ةفسلفلل دادزيف عطاقلا ناهربلا

 «تابثإلاو ىفنلاب مولعلا هذهل ضرعت عرشلا ىف سيلو «مولعلا هذه راكنإب رصني مالسإلا نأ
 ناتيآ رمقلاو سمشلل نإ» :مالسلا هيلع هلوقو .ةينيدلا رومألل ضرعت مول ' هذه ىف الر

 ركذ ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر اذإف .هتايحل الو دحأ تومل نافسخني ال ىلاعت هللا ركذ تايآ نم

 سمشلا ريسمب فرعملا باسحلا ملع راكنإ بجوي ام اذه ىف سيلو «ةالصلا ىلإو ىلاعت هللا

 اذإ هللا نكل» :مالسلا هيلع هلوق امأ . صوصخم هجو ىلع امهتلباقم وأ امهعامتجاو رمقلاو

 تايضايرلا مكح اذهف .ًالصأ حاحصلا ىف ةدايزلا هذه دجوت سيلف «هل عضخ- ئشل ىلجن

 . اهتافآو

 قرط ىف رظنلا وه لب ءاّنابثإو اًيفن نيدلاب اهنم ءىش قلعتي الف :تايقطنملا امأو -'
 ةيقيكو حيحصلا دحلا طورشو ءاهبيكرت ةيفيكو ناهربلا تامدقم طورشو سيياقملاو ةلدآلا

 ؛ناهربلا هتفرعم ليبسو قيدصت امإو .دحلا هتفرعم ليبسو روصت امإ ملعلا نأو .هبيترت

 ىف رظنلا لهأو نوملكتملا هركذ ام سنج نم وه لب ءركني نأ ىغبني ام لك اذه ىف سيلو

 تافيرعتلا ىف ءاصقتسالا ةدايزبو «تاحالطصالاو تارابعلاب مهنوقرافي امنإو ةلدآلا

 «أ) «ب» ضعب نأ مزل «ب» (أ) لك نأ تبث اذإ :مهلوق اهيف مهمالك لاثمو «تابيعشتلار

 ةبجوملا نأب اذه نع نوربعيو .ناسنإ ناويحلا ضعب نأ مزل ناويح ناسنإ لك نأ تبث اذإ ى"

 ىذلا هنيد ىف لب ءركنملا لقع ىف داقتعالا ءوس الإ قطنملا لهأ دنع هراكنإ نم لصحب

 مهنأ وهو «ملعلا اذه ىف ملظلا نم عون مهل «معن .راكنإلا اذه لثم ىلع فوقوم.هنأ معزي

 دصاقملا ىلإ ءاهتنالا دنع مهنكل .ةلاحم ال نيقيلا ثروت اهنأ ملعي اطورش ناهربلل لوعمجبإ

 كلت لثمب ةديؤم تايرفكلا نم مهنع لقني ام نأ نظيف احضاو هاريو هنسحتسي نم اًضيأ

 . هيلإ ةقرطتم اًضيأ ةفآلا هذهف

 نم اهتحت امو اهبكاوكو تاومسلا ملاع نع ثحبي وهف :تايعيبطلا ملع امأو -”

 تاينلاو ناويحلاك : ةبكرملا ماسجألا نمو «رانلاو بارتلاو ءاوهلاو ءاملاك : ةدرفملا ماسجألا



 نع بيبطلا_ ثحب ىهاضي كلذو .اهجازتماو اهتلاحتساو اهريغت بابسأ نعو ءنداعملاو

 .هجازم ةلاحتسا بابسأو «ةمداخلاو ةيسيئرلا هئاضعأو ناسنإلا مج

 كلذ راكنإ اًضيأ هطرش نم سيلف .«بطلا ملع راكنإ نيدلا طرش نم سيل هنأ امكو

 ةفلاخملا بجي امم اهادع امو «ةفسالفلا تفاهت» باتك ىف اهانركذ ةنيعم لئاسم ىف الإ' ملعلا

 هلل ةرخسم ةعيبطلا نأ ملعي نأ :اهتلمج لصأو ءاهتحت ةجردنم اهنأ نيبتي لمأتلا دنعف ؛اهيف

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو ؛اهرطاف ةهج نم ةلمعتسم ىه لب ءاهسفنب لمعت ال «ىلاعت
 . هتاذب اهنم ئشل لعف ال هرمأب تارخسم عئابطلاو

 ام ىلع نيهاربلاب ءافولا ىلع اوردق امف .مهطيلاغأ رثكأ اهيفف :تايهلإلا امأو -5

 اهيف هبهذم سيلاطاطسرأ برق دقلو ءاهيف مهنيب فالتخالا رثك كلذلو ؛قطنملا ىف هوطرش
 هيف اوطلغ ام عومجم نكلو .انيس نباو ىبارافلا هلقن ام ىلع «نييمالسإلا بهاذم نم

 .رشع ةعبس ىف مهعيدبتو ءاهنم ةثالث ىف مهريفكت بجي ءًالصأ نيرشع ىلإ عجري
 «تفاهتلا» باتك انفنص «نيرشعلا لئاسملا هذه ىف مهبهذم لاطبإلو

 :مهلوق ىف كلذو ؛نيململا ةفاك اهيف اوفلاخ دقف «ثالثلا لئاسملا امأ

 تابوثملاو «ةدرجملا'حاورألا ىه بقاعملاو بالا امنإو ءرشحت ال داسجألا نإ ١

 . ةينامسج اال ةيناحور تايوقعلاو

 راكنإ ىف اوبذك نكلو ءاضيأ ةنئاك اهنإف «ةيناحورلا تابثإ ىف اوقدص دقلو
 ,ةجاوفطت امه ةعيرشلاب |ورقكو أ ةنامييشلا

 رفك اًضيأ اذهو «تايئزجلا نود تايلكلا ملعي ىلاعت هللا ن نإ» : مهلوق كلذ نمو -"

 0 بس 4 ضْرَأْلا يف الو تاَوَمْسلا يف ةّرَذ لاقثم هنع برعي الإ: هنأ قحلا لب ء حيرص

 نم ءىش ىلإ نيملسملا نم دحأ بهذي ملف ؛هتيلزأو ملاعلا مدقب مهلوق كلذ نمو -
 دئاز ملعب ال «تاذلاب ميلع هنإ مهلوقو تافصلا مهيفن نم كلذ ءارو ام امأو .لئاسملا هذه
 ريفكت بجي الو ةلزتعملا بهذم نم بيرق هيف مهبهذمف ؛هارجم ىرجي امو تاذلا ىلع
 هيف نيبتي ام «ةقدنزلاو مالسإلا نيب ةقرفتلا لصيف» باتك ىف انركذ دقو «كلذ لثمب ةلزتعملا

 . هيهدم فلاخي ام لك ىف ريفكتلا ىلإ عراستي نم ىأر داسف

 رومألاب ةقلعتملا ةيحلصملا مكحلا ىلإ عجري اهيف مهمالك عيمجف :تايسايسلا امأو 5
 مكحلا نمو ءءايبنألا ىلع ةلزنملا هللا بتك نم اهوذصخأ امنإو «ةيناطلسلا ةلايإلاو ةيويندلا

 . ءايبنألا فلس نع روثأملا

 ءاهقالخأو سفنلا تافص رصح ىلإ عجري اهيف مهمالك عيمجف :ةيقلخلا امإو 1
 «ةيفوصلا مالك نم اهوذخأ امنإو ؛اهتدهاجمو ؛اهتجلاعم ةيفيكو ءاهعاونأو اهسانجأ ركذو



 تح ىسلازفلامامإلا لئاسر ةمومجو تسسسسسح همام صح

 هللا ىلإ قيرطلا كولسو ىوهلا ةفلاخم ىلعو ىلاعت هللا ركذ ىلع تورباثملا نوهلأتملا مهو

 سقنلا قالخأ نم مهتادهاجم ىق مهل فشكتا دقو .اينفلا ذالم نع ضارعإلاب ىلاعت

 ًالسوت ءمهمالكي اهوجزمو ةفسالفلا اهذخأق ءاهب اوحرص ام اهلامعأ تاقآو اهبويعو

 نم ةعامج رصع لك ىف لب ءمهرصع ىف ناك دقلو .مهلطاي جيورت ىلإ اهي لمجتلاب
 ةمحرلا لزتت مهتاكريي ءضرألا داتوأ مهنإف ءمهتع ملاعلا هتاخيس هللا ىلحي ال .نيهلأتملا

 ءنوقزرت مهبو نورطمت مهب» :مالسلا هيلع لاق ثيح ربخلا ىف درو امك ضرألا لهأ ىلإ
 («فهكلا باحصأ ناك مهنمو

 ةوبنلا مالك مهجزم نم دلوتف. ءنآرقلا هب قطن اع ىلنع «ةنعزألا فلاس ىق اوناكو

 .دارلا قح ىق ةفآو «لباقلا قح ىف ةفآ :ناتفآ مهيتكي ةيفوصلا مالكو

 كلذ نأ ءاقعضلا نم ةفئاط تنظ ذإ ١ :ةسيظعفا زل حر ىه ىتلآ ةفآلا امأ ١
 ىلع ركني لب ءركذي الو رجهي نأ ىقعبني ب ءمهلطابي اجوزمعو ءمهبتك ىف اًثودع ناك ذإ مالكلا

 «لطاب هنأ ةفيعضلا مهلوقع ىلإ قيسف ءمهنم الإ الوأ هرعمسي مل ذإ مهنأل ؟ءركذي نم لك
 هركنيف 'هّللا لوسر ىسيع هللا الإ هلإ ال١ لوق ىنارصنلا نم عمسي ىذلاك -لطبم هلئاق نأل

 اذه رابتعاب رفاك ىنارصنلا نأ لمأتي امئير فقوني الو .«ىنارصنلا ماللك اذه» :لوقيو

 0 ةراكتإ راتعايرالا ارفاك نكي مل نإف !مالسلا هيلع دمحم ةوبن هراكثإ رابتعاب وأ «لوقلا
 .هدتع اقح اًضيأ ناك نإو ءهسفن ىفب قدح وه امم رقاك هب وهام ريغ ىف فلاخي نأ ىغبني

 لوقب ىدتقي لقاعللو .قحلاب لاجرلا: ال .لاجرلاب ىحلا نوفرعي لوقعللا ءافعض ةذاع هذهو

 قحلا فرعا لب « لاجرلاب قحلا فرعت الا :لاق ثيح هاف بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ

 ناك ءاوس .هلبق يع هناك نإف ءلوقلا سفن ىف: رظني مثأ «قحلا فرعي لقاعلاو «هلهأ فرعت

 نأب اًلاع لالضلا لهأ ليواقأ نم قحلا عازتنا ىلع صرحي امبر لب ءاّقحم و الطبم هلئاق

 زيربإلا عزتناو بالقلا سيك ىف هدي لحتدأ نإإ فارصلا ىلع سأب الوب .ماغغرلا يبهذلا ندعم

 باللقلا ةلماعم نع رجزي امنإق ؛هتريصبي اًمئاو تاك امهم ٠«جرهبلاوب فيزلا نم صلاخلا

 ؛قذاحلا حابسلا نود «قرخألا رحبلا لحاس نم عنميو ؟ريصيلا ىقن ريصلا' نود: ىورقلا

 . عرابلا مرتعملا ود ءىبصلا ةيحلا نسم نع دصيو
 مامتو لقعلا لامكو ةعاربلاو ةقاذحلا مهسفنأب مهتظ قلخلا رثكأ ىلع بلت الل !ىرمعلو

 ةفاكلا رجز ىف بابلا مسح بجو .ةلالفقلا نع ىدهلاو «لطابلا نع قخلا زييمت ىف ةلآلا

 اهركذنس ىتلا ةيتاشلا ةفآلا نع نوسلسي ال ذإ «نكمأ ام ةلالضلا لهأ بتك ةعلاطم نع

 .اهانركذ ىتلا ةفآلا هذه نع ائوملس إو ءًالصأ
 ةفئاط نيدلا مولع رارسأ ىف اتفيناصت ىف ةئويشللا تلملكلا ضعب ىلع ضرتعا دقلو

 بهاذملا تاياغ ىصقأ ىلإ حتفنت ملو .مهرئارس مولعلا ىف مكحتست مل نيذلا نم



 رطاوخلا احل نم اهضعب نأ عم «لئاوألا مالك نم تاملكلا كلت نأ تمعزو ءمهرئاصب

 دوجوم اهرثكأو ؛«ةيعرشلا بتكلا ىف دجوي اهضعبو ءرفاحلا ىلع رفاحلا عقي نأ دعبي الو

 الوقعم مالكلا كلذ ناك اذإف «مهبتك ىف الإ دجوت مل اهنأ بهو .ةيفوصلا بتك ىف.-هانعم

 رجهي نأ ىغبتي ملف «ةنسلاو باتكلا ةفلاخم ىلع نكي ملو .ناهربلاب اديؤم ءهسفن ىف

 انمزلل «لطبم رطاخخ هيلإ قبس ىح لك رجهن نأ ىلإ انقرطتو .«بابلا اذه انتتف ولف ؟كرتيو

 لوسرلا رابخأو «نآرقلا تايآ نم تايآ ةلمج رجهن نأ انمزلو «قحلا نم اريثك رجهن نأ

 اهدروأ «افصلا ناوخإ» باتك بحاص نأل .ةيقوصلاو ءامكحلا تاملكو «فلسلا تاياكحو

 ىلإ كلذ ىعادتيو ءهلطاب ىلإ اهتطساوب ىقمحلا بولق اًجردتسمو ءاهب (دهشتسم هباتك ىف
 زيمتي نأ «ملاعلا تاجرد لقأو . مهبتك ىف هايإ مهعاديإب انيديأ نم قحلا نولطبملا جرختسي نأ

 ةمجحملا نأ ققحتيو «ماجحلا ةمجحم ىف هدجو نإو «لسعلا فاعي الف ءرمغلا ىماعلا نع

 امنإ ةمجحملا نأ هؤشنم ىماع لهج ىلع ةينبم هنم عبطلا ةرفن نإف «لسعلا تاذ ريغت ال

 رذقتسم هنأ ىردي الو .ةمجحملا ىف هنوكل رذقتسم مدلا نأ نظيف ءرذقتسملا مدلل تعنص

 ءةفصلا كلت هبسكي ال هفرظ ىف هنوكف لسعلا ىف ةفصلا هذه تمدع اذإف .هتاذ ىف ةفصل

 امهمف .قلخلا رثكأ ىلع بلاغ وهو .لطاب مهو اذهو .راذقتسالا هل بجوي نأ ىغبني الف
 ىلإ هتدنسأ نإو ءًالطاب ناك نإو هولبق مهداقتعا هيف نسح لئاق ىلإ هتدنسأو مالكلا تبسن

 !لالضلا ةياغ وهو .قحلاب لاجرلا نوفرعي اًدبأف .اًمح ناك نإو هودر مهداقتعا هيف ءاس نم

 .دارلا ةفآ هذه

 هوجزم ام ىأرف ء«هريغو «افصلا ناوخإك» مهبتك ىف رظن نم نإف :لوبقلا ةفآ-'

 هداقتعا نسحو ءاهلبقو اهنسحتسا امبر ء؛ةيفوصلا تاملكلاو ةيوبنلا مكحلا نم مهمالكب

 عون كلذو هنسحتساو هآر اميف لصح نظ نسحل هب جوزمملا مهلطاب لوبق ىلإ عراسيف ءاهيف
 . لطابلا ىلإ جاردتسا

 امكو .رطخلاو ردغلا نم اهيف ال مهبتك ةعلاطم نع رجزلا بجي ةفآلا هذه لجألو

 كلت ةعلاطم نع قلخلا نوص بجي .طوطشلا قلازم نع ةحابسلا نسحي ال نم نوص بجي
 كلت طلتخم نع عامسألا نوص بجي «تايحلا سم نع نايبصلا نوص بجي امكو .بتكلا

 هنأ ملع اذإ «لفطلا هدلو ىدي نيب ةيحلا سمي ال نأ مزعملا ىلع بجي امكو .تاملكلا

 نيب اهسمي الو هسفن ىف وه رذحي نأب :هرذحي نأ هيلع بجي لب «هلثم هنأ نظيو هب ىدتقيس
 نيب زيمو ةيحلا ذخأ اذإ قذاحلا مزعملا نأ امكو .هلثم خسارلا ملاعلا ىلع بجي كلذكف «هيدي

 جاتحملا ىلع قايرتلاب حشي نأ هل سيلف ءمسلا لطبأو قايرتلا هنم جرختساف ءمسلاو قايرتلا

 زيربإلا هنم جرخأو «بالقلا سيك ىف هدي لخدأ اذإ ءريصبلا دقانلا فارصلا كلذكو .هيلإ
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 .هيلإ جاتحي نم ىلع ىضرملا ديجلاب حشي نأ هل سيلف جرهبلاو فيزلا حرطاو «صلاخلا

 هنأ ملع ثيح ءهنم هسفن تزأمشا اذإ «قايرتلا ىلإ جاتحملا نأ امكو .ملاعلا كلذك

 نع رفن اذإ لاملا ىلإ رطضملا ريقفلاو ؟هفيرعت بجو ءمسلا زكرم ىه ىتلا ةيحلا نم جارختسم
 وهو «ضحم لهج هترفن نأ ىلع ههيبنت بجو «بالقلا سيك نم جرختسملا بهذلا لوبق
 ال ديجلاو فيزلا نيب راوجلا برق نأ هفيرعت متحتو .هبلطم ىه ىتلا ةدئافلا نع هنامرح ببس

 ال لطابلاو قحلا نيب راوجلا برق كلذكف ؛اًديج فيزلا لعجي ال امك اًفيز ديجلا لعجي
 ام لطانلا لجبال ابك :كاطات ىدلا نكن

 .اهتلئاغو ةفسلفلا ةفآ نم هاندرأ ام رادقم اذهف

 هتلئاغو ميلعتلا بهذم ىف لوقلا.؟
 نأ تملع «هنم فيزي ام فييزتو هميهفتو هليصحتو ةفسلفلا ملع نم تغرف ىنإ مث

 «بلاطملا عيمجب ةطاحإلاب ًالقتسم سيل لقعلا نأو «ضرغلا لامكب فاو ريغ اًضيأ كلذ

 قلخلا نيب عاشو «ةيميلعتلا ةغبان تغبن دق ناكو .تالضعملا عيمج نع ءاطغلل اًمشاك الو

 نع ثحبأ نأ ىل نع «قحلاب مئاقلا هوصعملا مامإلا ةهج نم رومألا ىنعم ةفرعمب مهثدحت

 ؛ةفالخلا ةرضح نم مزاج رمأ ىلع درو نأ قفتا مث .مهبتك ىف ام ىلع علطأل مهتالاقم

 نم اًنحتسم كلذ راصو «هتعفادم ىنعسي ملف «مهبهذم ةقيقح نع فشكي باتك فينصتب

 ناكو .مهتالاقم عمجو مهبتك بلطب تأدتباف «نطابلا نم ىلصألا ثعابلل ةميمض ءجراخ

 دوهعملا جاهنملا ىلع ال رصعلا لهأ رطاوخ اهتدلو ىتلا ةئدحتسملا مهتاملك ضعب ىنغلب دق

 تيفوتساو «قيقحتلل اًنراقم امكحم اًبيترت اهتبترو «تاملكلا كلت تعمجف ءمهمفلس نم

 اذه» :لاقو ءمهتجح ريرقت ىف ىتغلابم ىنم قحلا لهأ ضعب ركنأ ىتح ءاهنع باوجلا

 اهل كقيقحت الول تاهبشلا هذه لثمب مهبهذم ةرصن نع نوزجعي اوناك مهنإف «مهل ىعس

 ثراحلا ىلع لبنح نب دمحأ ركتأ دقلف ءىح هجو نم راكتإلا اذهو «اهايإ كبيترتو

 ةعدبلا ىلع درلا» :ثراحلا لاقف «ةلزتعملا ىلع درلا ىف هفينصت هللا امهمحر ىبساحملا

 علاطي نأ نمأت مبف ءاهنع تبجأ مث ًالوأ مهتهبش تيكح نكلو «معن» دمحأ لاقف "ضرف
 مهفي الو «باوجلا ىلإ رظني وأ «باوجلا ىلإ تفتلي الو همهفب كلذ قلعي نم ةهبشلا
 . «؟ههنك

 «ترشتتا اذإ امأف ءرهتشت ملو رشنت مل ةهبش ىف نكلو ءّىح دمحأ هركذ امو

 فلكتي الأ ىغبني ؛معن ..ةياكحلا دعب الإ اهنعع باوجلا نكمي الو بجاو اهنع باوجلاف
 ىباحصأ نم دحاو نم ةهبشلا كلت تعمس دق تنك لب .كلذ انأ فلكتأ ملو ءاهداريإ



 11 مهنأ ىكحو .مهبهذم لحتناو ءمهب ىحتلا دق ناك نأ دعب «ىلإ نيفلتخملا

 اهاكحو ةجحلا كلت ركذو .مهتجح دعب اومهفي مل مهنأب ءمهيلع درلا ىف نيفنصملا فيناصت

 نأ الو ءاهتدروأ كلذلف ؛مهتجح لصأ نع ةلفغلا ىف نظي نأ ىسفنل ضرأ ملف .مهنع

 .اهتررق كلذلف ؛اهمهفأ مل اهتعمس نإو ىنأ ىب نظي

 .ناهربلا ةياغب اهداف ترهظأ مث «ناكمإلا ىصقأ ىلإ مهتهبش تررق ىنأ داوصقملاو

 قيدصلا ةرصن ءوس الولو .مهمالكل لئاط الو ؛ءالؤه دنع لصاح ال هنأ : لصاحلاو

 د ءبصعتلا ةدش نكلو ؛ةجردلا هذه ىلإ .اهفعض عم .ةعدبلا كلت تهتنا ال «لهاجلا

 ام لك ىف مهتلداجم ىلإو ءمهمالك تامدقم ىف مهعم عازنلا ليوطت ىلإ قحلا نع نيباذلا
 لك حلصي الر مهاوعدو «ملعملاو ميلعتلا ىلإ ةجاحلا» مهاوعد ىف مهولداجف ءهب اوقطن

 «موصعم ملعم نم دب ال لب .ملعم
 نيركتملا لوق فعضو ؛ملعملا ىلإو ميلعتلا ىلإ ةجاحلا راهظإ ىف مهتجح ترهلذو

 بهذم فعضو ءمهبهذم ةوق نم كلذ نأ اونظو ةعامج كلذب رتغاف ءمهتلباقم ىف

 باوصلا لب ؛هقيرطب هلهجو قحلا رصان فعضل كلذ نأ اومهفي ملو ؛مهل نيفلاخملا

 موصعملا انملعم نكلو ؛اًموصعم ملعملا نوكي نأو دب ال هنأو «ملعملا ىلإ ةجاحلاب فارتعالا

 :اولاق اذإف «بئاغ مكملعمو» لوقنف «تيم وه» :اولاق اذإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم وه

 مهيلع لكشأ وأ اوفلتمخا نإ مهتعجارم رظتني وهو دالبلا ىف مهئبو ةاعدلا ملع دق انملعم»

 هللا لاق ذإ ميلعتلا لمكأو دالبلا ىف مهئبو ةاعدلا ملع دق انملعمو» نرتك 1 ردك

 عيلعتلا لامك دعبو .[7 :ةدئاخ ) « يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ موُيلا ل : ىلاعت

 .هتبيغ رضي ال امك ملعملا توم رضي ال

 داهتجالاب مأ ءهوعمست ملو صنلابأ ؟هوعمست مل اميف نومكحت فيك» :مهلوق ىقبف
 ىلإ ُهْلْيَع هللا لوسر هثعب ذإ ذاعم هلعف ام لعفن» :لوقنف "؟فالخلا ةنظم وهو ىأرلاو

 هلعفي امك لب ؛همدع دنع داهتجالابو صنلا دوجو دنع صنلاب مكحي ناك ذإ «نيميلا

 نإف «صنلاب اومكحي نأ مهنكمي ال ذإ ؛دالبلا ىصاقأ ىلإ مامإلا نع اودعب اذإ مهتاعد

 ىلإ ةعقاو لك ىف عوجرلا مهنكمي الو ةيهانتل انتملا ريغلا عئاقولا بعوتست ال ةيهانتم انتملا صوصنلا

 . عوجرلاب عافتنالا تاقو تام دق ىتفتسملا نوكيف عجريو ةفاسملا عطقي نأ ىلإو ءمامإلا ةدلب

 مامإلا ةدلب ىلإ رفاس ول ذإ «داهتجالاب ىلصي نأ الإ قيرط هل سيل ةلبقلا هيلع تلكشأ نمف
 .«نظلا ىلع ءانب ةلبقلا ريغ ىلإ ةالصلا تزاج نذإف ءةالصلا تقو تافل «ةلبقلا ةفرعمل

 عيمج ىف كلذكف «نارجأ بيصمللو دحاو رجأ هل داهتجالا ىف ئطخملا نإ» :لاقيو

 اًنطاب ىنغ وهو هداهتجاب اريقف هنظي امبرو «ريقفلا ىلإ ةاكزلا فرص رمأ كلذكو .تادهتجملا
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 :لاق نإف .هنظ بجومب الإ ذخاؤي مل هنأل ءأطخأ نإو هب اًذخؤم وه نوكيالو «هلام ءافخإب

 هسفن نظ عبتي ةلبقلا ىف دهتجملاك ءهسفن نظ عابتاب رومأم وه» :لوقنف «هنظك هفلاخم نظ»

 "امهريغ مأ «هّللا امهمحر ىعفاشلا وأ ةفينح ابأ عبتي دلقملاف» :لاق نإف ««هريغ هفلاخ نإو

 .؟ «عنصي فيك نودهتجملا هيلع فلتخا اذإ «هابتشالا دنع ةلبقلا ىف دلقملاف» :لوقأف

 كلذ عبتيف «ةلبقلا لئالدب ملعألا لضفألا هتفرعم ىف داهتجا هسفن عم هل١ :لوقيسف

 .«بهاذملا ىف كلذكف ءداهتجالا

 لب «نوئطخي دق مهنأب ملعلا عم ةمئألاو ءايبنألا . .ةرورضأ داهتجالا ىلإ قلخلا درف

 نظلا بلاغب مكحأ انأ :ىأ «رئارسلا ىلوَتي هللاو رهاظلاب مكحأ انأ» : هَل هللا لوسر لاق
 لثم ىف ءايبنألل أطخلا نم نمألا ىلإ ليبس الو .هيف ئطخأ امبرو دوهشلا لوق نم لصاحلا
 ؟كلذ ىف عمطن فيكف تادهتجملا هذه

 ىف حصي الق تادهتجملا ىف حص نإو :اذه مهلوق امهدحأ :نالاؤس انهه مهلو

 دئاقعلا دعاوق» :لوقأف ؟هيلإ ليبسلا فيكف .روذعم ريغ اهيف :ئطخملا ذإ ءدئاقعلا دعاوق

 هيف قحلا فرعي هيف عزانتملاو «ليصفتلا نم كلذ ءارو امو ةنسلاو باتكلا اهيلع لمتشي

 ةسمخ ىهو ؛«هباتك ىف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا نيزاوملا ىهو «ميقتسملا ساطسقلاب نزولاب

 «نازيملا كلذ ىف كنوملاخي كموصخ» :لاق نإف .«ميقتسملا ساطسقلا باتك ىف اهتركذ

 ؛ميلعتلا لهأ هيف فلاخي ال ذإ «هيف فلاخي مث نازيملا كلذ مهفي نأ روصتي ال١ :لوقأف

 هوطرش امل قفاوم هنأل «قطنملا لهأ هيف فلاخي الو .هنم هتملعتو نآرقلا نم هتجرختسا ىنأل

 «تايرظنلا ةلدأ ىف هركذي ال قفاوم هنأل «ملكتملا هيف فلاخي الو .هل فلاخم ريغ قطنملا ىف

 عفرت ال ملف «نازيملا اذه لثم كدي ىف ناك نإف» :لاق نإف .«تايمالكلا ىف قحلا فرعي هبو

 عفر قيرط تركذو ؛مهئيب فالخلا تعفرل ىلإ اوغصأ ول» :لوقأف «؟قلخلا نيب فالخلا

 ول اًعطق فالخلا عفري هنأو قح هنإ ملعتل هلمأتف «ميقتسملا ساطسقلا» باتك ىف فالخلا

 كمامإو مهتيب فالخلا تعفرف ةفئاط ىلإ ىغصأ دق لب !مهعمجأي هيلإ نوغصي الو ءاوغصأ

 هتف ىلع عفري مل ملو ؟نآلا ىلإ عفري مل ملف مهئاغصإ مدع عم مهنيب فالخلا عفر ديري
 مهلمحي مل ملف ءارهق ءافصإلا ىلع مهتفاك لمح ىلع ردقي هنأ ىعدي وأ ؟ةمئألا سأر وهو

 ةدايزو فالح ةدايز الإ هتوعد بيسب قلخلا نيب لصح لهو ؟هلجأ موي ىألو ؟نآلا ىلإ

 بيرختو «ءامدلا كفس ىلإ ىهتني ال رضلا نم عون فالخلا نم ىشخي ناك !معن ؟فلاخم

 نم ملاعلا ىف ثدح دقو .لاومألا ىلع ةراغإلاو ءقرطلا عطقو ءدالوألا ماتيإو «دالبلا

 نيب فالخلا عفرت كنأ تيعدا» :لاق نإف (دهع هلثمب نكي مل ام فالخلا مكعفر تاكرب

 كيلإ ءاغصإلا همزلي مل ةلباقالا تافالتخالاو ةضراعتملا بهاذملا لهأ نيب ريحتملا نكلو قلخلا

 ."مهنيبو كنيب قرف الو كنوفلاخي موصخلا رثكأو كمصخ نود
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 ريحتملا اذه توعد اذإ كنإف «كيلع بلقني ًالوأ اذه :لوقأف ىناثلا مهلاؤس وه اذهو

 تيلف ؟كنوفلاخي ملعلا لهأ رثكأو كفيلاخم نم ىلوأ ترص مب :ريحتملا لوقيف كفن ىلإ
 صنلا ىوعد ىف كقدصي نمف ؟هيلع صوصنم ىمامإ لوقت نأب بيجتأ !بيجت اذاجب ىرعش
 ىلع ملعلا لهأ قباطت عم كاوصد عمسي مل امنإو ؟لوسرلا نم صنلا عمسي مل وهر
 :لاقف ةوبنلا لصأ ىف ًريحتم ناك نإف «ءصنلا كل ملس هنأ به مث .هكبيذكتو كعارتخا

 هايحآف .كابأ ىيحأ ىنأ ىقدص ىلع ليلدلا :لوقيف ىسيع ةزجعمب ىلدي كمامإ نأ به

 .ةزجعملا هذهب ىسيع قدص قلخلا ةفاك فرعي ملو ؟هقدص ملعأ اذامبف «قحم هنأب ىنقطانف

 هب قثويال ىلقعلا رظنلاو ؛ىلقعلا رظنلا قيقدب الإ عفدي ال ام ةلكشملا ةلئمألا نم هيلع لب

 نيبو هنيب زييمتلاو رحسلا فرعي مل ام قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد فرعي الو .«كدنع

 هنع باوجلا ريرحت رسعو لالضإلا لاؤسو .هدابع لضي ال هللا نأ فرعي مل امو .ةزجعملا

 ىلإ عجريف !هيفلاخم نم ةعباتملاب ىلوأ كمامإ نكي ملو ؟كلذ عيمج عفدت اذامبف .روهشم
 .اهنم حضوأو ةلدألا كلت لثمب ىلدي همصخف ءاهركنت ىتلا ةيرظنلا ةلدألا

 نأ ىلع مهرخآو مهلوأ عمتجا ول ءاميظع اًبالقنا مهيلع بلقنا دق لاؤسلا اذهو

 ملف مهورظان ةفعضلا نم ةعامج نم داسفلا أشن امنإو .هيلع اوردقي مل اًياوج هنع اوبييجي

 الف ءماهفألا ىلإ اعيرس قبسي الو ؛مالكلا هيف لوطي امث كلذو ؛باوجلاب لب بلقلاب اولغتشي

 . ماحفإلل حلصي
 ول ريحتملا نأ هباوج ءمعن :لوقأف '؟باوج هنع لهف بلقلا وه اذهف» :لئاق لاق نإف

 انأ لوقي ضيرمك تنأ :هل لاقي ءاهيف ريحتم وه ىتلا ةلأملا نيعي ملو ريحتم انأ لاف

 ضرملل جالع دوجولا ىف سيل :هل لاقيف «هجالع بلطيو ءهضرم نيع ركذي الو «ضيرم
 ام نيعي نأ ىغبني ريحتملا كلذكف .امهريغ وأ لاهسإ وأ عادص نم نيعم ضرمل لب «قلطملا
 دحأ اهمهفي ال ىتلا ةسمنخلا نيزاوملاب نزولاب اهيف قحلا هتفرع ةلأسملا نيع نإف ءهيف ريحتم وه

 ةحص اًضيأ مهفيو ءنازيملا مهفيف ءهب نزوي ام لكب قثوي ىذلا قحلا نازيملا هنأب فرتعيو الإ

 باسحلاب اًاع ملعملا بساحملا نوكو .باسحلا سفن باسحلا ملعتم مهفي امك ءنزولا

 ؛ةقرو نيرشع رادقم ىف «ميقتسملا ساطسقلا» باتك ىف كلذ تحضوأ دقو .هيف اًقداصو

 . !لمأتيلف

 «ىرهظتسملا» باتك ىف كلذ تركذد دقف ءمهبهذم داسف نايب نآلا دوصقملا سيلو

 باتك ىفو «دادغبب ىلع ضرع مهل مالك باوج وهو ِ؛اًيناث «قحلا ةجح» باتك ىفو ءألوأ
 ؛ناذمهي ىلع ضرع مالك باوج وهو ؛اًنلاث الصف رشع انثا وه ىذلا «فالخلا لصفم'

 ىلع ضرع ىذلا مهمالك كيكر نم وهو ءاعبار لوادجلاب موقرملا «جردلا» باتك ىفر



 نايب ههوصقم هسفنب لقتسم باتك وهو ءاّسماخ «ميقتسملا ساطسقلا» باتك ىفو ؛سوطب
 .هب طاحأ نمل موصعملا مامإلا نع ءانغتسالا راهظإو مولعلا نازيم

 مه لب ءءارآلا تاملظ نم ىجنملا ءافشلا نم ءىش مهعم سيل ءالؤه نأ دوصقملا لب .

 ةجاحلا ىف مهانقدصف مهانيراج ام لاط .مامإلا نييعت ىلع ناهربلا ةماقإ نع مهزجع عم

 نم هوملعت ىذلا ملعلا نع مهانلأس مث ؛هونيع ىذلا هنأو .موصعملا ملعملا ىتلإو ميلعتلا ىلإ

 اوزجع املف ؛اهلحب مايقلا نع ًالضف ءاهومهفي ملف تالاكشإ مهيلع انضرعو .موصعملا اذه

 مهرمع اوعيض مهنأ بجعلاو .هيلإ رفسلا نم دب ال هنإ :اولاقو بئاغلا مامإلا ىلع اولاحأ

 ةساجنلاب خمض ملاك «ًالصأ اًئيش هنم اوملعتي ملو ءهب رضظلاب حجبتلا ىفو ملعملا بلط ىف

 . ثئابخلاب اًحمضتم ىقبو هلمعتسي مل هدجو اذإ ىتح ءاملا بلط ىف بعتي

 ةفسلف كيكر نم اًئيش هركذ ام لصاح ناكف .مهملع نم اًئيش ىعدا نم مهنمو
 هيلع در دقو ,؛ةفسالفلا بهاذم كرأ هبهذمو «لئاوألا ءامدق نم لجر وهو «سروغاشيف

 وهو ءاافصلا ناوخإ» باتك ىف ىكحملا وهو ؛هلذرتساو همالك كرتسا لب ءسيلاطاطسرأ

 .ةفسلفلا وشح قيقحتلا ىلع

 كيكرلا ملعلا كلذ لثمب عنقي مث ملعلا بلط ىف رمعلا لوط بعتي نمم بجعلاف
 مهرهاظ انربسو مهانبرج اًضيأ ءالؤهف !مولعلا دصاقم ىصقأب رفظ هنأب نظيو .ثغتسملا

 .ملعملا ىلإ ةجاحلا نايبب لوقعلا ءافعضو ماوعلا جاردتسا ىلإ مهلصاح عجرف «مهنطابو

 ىلع مهدعاس اذإ ىتح ءمحفم ىوق مالكب ميلعتلا ىلإ ةجاحلا مهراكنإ ىف مهتلداجمو
 تملس اذإ نآلا :لاقو فقو !هميلعت نم اندفأو هملع تاه :لاقو دعاسم ملعملا ىلإ ةجاحلا

 رجعلو حضتفال كلذ ىلع داز ول هنأ ملع ذإ .طقف ردقلا اذه ىضرغ امنإف ءهبلطاف اذه ىل

 .هباوج نع ًالضف همهف نغ زجع لب ؛تالاكشإلا ىندأ لح نع
 .اًضيأ مهنع ديلا انضفن مهانربخ املف مهّلَفَت مهربخاف مهلاح ةقيقح اذهف

 ةيفوصلا قرط.*
 مهقيرط نأ تملعو ةيفوصلا قيرط ىلع ىتمهب تلبقأ مولعلا هذه نم تغرف ىنإ مث

 ةمومذملا اهقالخأ نع هزنتلاو «٠ سفنلا تابقع عطق مهلمع لصاح ناكو ؛لمعو ملعب متت امنإ

 .هللا ركذب هتيلحتو ىلاعت هللا ريغ نع بلقلا ةيلخت ىلإ اهب لصوتي ىتح ء«ةثيبخلا اهتافصو
 لثم مهبتك ةعلاطم نم مهملع ليصحتب تأدتباف «لمعلا نم ىلع رسيأ ملعلا ناكو

 ةروثأملا تاقرفتملاو «ىبساحملا ثراحلا بتكو .هللا همحر ىكملا بلاط ىبأل بولقلا توق

 مالك نم كلذ زِجعَو ء«مهحاورأ هللا سلق ىماطسيلا ديزي ىبأو ىلبشلاو دينحلا نع
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 نم لصحي نأ نكمي ام تلصحو ؛ةيملعلا مهدصاقم هنك ىلع تعلطا ىتح «مهخياشم

 لب ميلعتلاب هيلإ لوصولا نكمي ال ام مهصاوخ صخأ نأ ىل رهظف ؛عامسلاو ميلعتلاب اهقيرط
 عبشلا دحو ةحصلا دح ملعي نأ نيب قرفلا نم مكو .تافصلا لدبتو لحلاو قوذلاب

 ةرابع هنأو ركسلا دح فرعي نأ نيبو ءاّناعبشو اًحيحص نوكي نأ نيبو ءامهطورشو اهبابسأو

 نوكي نأ نيبو ءركفلا نداعم ىلع ةدعملا نم دعاصتت ةرخبأ ءاليتسا نم, لصحت ةلاح نع

 «ئش هملع نم هعم امو ناركس وهو هملعو ءركسلا دح فرعي ال ناركسلا لب .اًناركس

 ضرملا ةلاح ىف بيبطلاو .ءىش ركسلا نم هعم امو هناكرأو ركسلا دح فرعي ىحاصلاو

 ةقيقح فرعت نأ نيب قرف كلذكف .ةحصلا دقاف وهو اهتيودأو اهبابسأو ةحصلا دح فرعي

 .ايندلا نع سفدلا فوزعو دهزلا كلاح نوكي نأ نيبو ءاهبابسأو اهطورشو دهزلا

 قيرطب هليصحت نكمي ام نأو «لاوقألا باحصأ ال لاوحألا بابرأ مهنأ اًئيقي تملعف

 .كولسلاو قوذلاب لب ملعتلاو عامسلاب هيلإ ليبس ال ام الإ قبي ملو ءهتلصح دقف ملعلا

 ىفنص نع شيتفتلا ىف اهتكلس ىتلا كلاسملاو اهتسرام ىتلا مولعلا نم ىعم ىلصح دق ناكو

 ةثالثلا لوصألا هذهف .رخآلا مويلابو ةوبنلابو ىلاعت هللاب ىنيقي ناميإ ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا
 ال بيراجتو نئارقو بابسأب لب ررحم نيعم ليلدب ال ىسفن ىف تخسر تناك ناميإلا نم
 .اهليصافت رصحلا تحن لخدت

 نع سفنلا فكو ىوقتلاب الإ ةرخآلا ةداعس ىف ىل عمطم ال هنأ ىدنع رهظ دق ناكو

 ةبانإلاو ءرورغلا راد نع ىفاجتلاب ايندلا نع بلقلا ةقالع عطق هلك كلذ سأر نأو «ىوهلا

 نع ضارعإلاب الإ متي ال كلذ نأو ؛ىلاعت هللا ىلع ةمهلا هنكب لابقإلاو ؛دولخلا راد ىلإ

 .قئالعلاو لغاوشلا نم برهلاو «لاملاو هاجلا

 «بناوجلا نم ىب تقدحأ دقو قئالعلا ىف سمغنم انأ اذإف «ىلاوحأ تظحال مث

 الو ةمهم ريغ مولع ىلع لبقم اهيف انأ اذإف «ميلعتلاو سيردتلا اهنسحأو ىلامعأ تظحالو

 هللا هجول ةصلاخ ريغ ىه اذإف «سيردتلا ىف ىتين ىف تركفت مث .ةرخآلا قيرط ىف ةعفان

 «راه فرج افش ىلع ىنأ تنقيتف «تيصلا راشتتاو هاجلا بلط اهكرحمو اهثعاب لب ؛«ىلاعت

 .لاوحألا ىفالتب لغتشأ مل نإ رانلا ىلع تبفشأ دق ىنأو

 نم جورخلا ىلع مزعلا ممصأ «رايتخالا ماقم ىلع دعب انأو ةدم هيف ركفتأ لزأ ملف

 «ىرخأ هنع رخؤأو ًالجر هيف مدقأو ءاموي مزعلا لحأو ءاّموي لاوحألا كلت ةقرافمو دادغي

 اهرتفتف ةلمح ىوهلا دنج اهيلع لمحيو الإ ةركب ةرخآلا بلط ىف ةبغر ىل قدصت ال

 !ليحرلا :ىداني ناميإلا ىدانمو .ماقملا ىلإ اهلسالسب ىنبذاجت ايندلا تاوهش تراصف .ةيشع

 نم هيف تنأ ام عيمجو «ليوطلا رفسلا كيدي نيبو «ليلق الإ رمعلا نم قبي ملف !ليحرلا



 تح ىلازفلامامالا لئاسر ةعومجو بسسس لل ه4 دج

 نآلا عطقت مث نإو ؟دعتست ىتمف ةرخآلل نآلا دعتست مل نإف «لييختو ءاير لمعلاو. ملعلا

 .رارقلاو برهلا ىلع مزعلا مزجنيو «ةيعادلا ثعبنت كلذ دنعف ؟عطقت ىتمف قئالعلا هذه

 «لاوزلا ةعيرس اهنإف ءاهعواطت نأ كايإ ةضراع لاح هذه لوقيو ناطيشلا دوعي مث
 «صيغنتلاو ريدكتلا نع ىلالا موظنملا نأشلاو ءضيرعلا هاجلا اذه تكرتو اهل تنعذأ نإف

 .ةدواعملا كل رسيتي الو كسفن هيلإ تتفتلا امبر ء.موصخلا ةعزانم نع ىفاصلا ملسملا نمألاو

 اهلوأ ءرهشأ ةتس نم اًبيرق ةرخآلا ىعاودو ايندلا تاوهش بذاجت نيب ددرتأ لزأ ملف
 ىلإ رايتخالا دح رمألا زواج رهشلا اذه ىفو ؛ةئامعبرأو نينامثو نامث ةئس بجر

 نأ ىسفن دهاجأ تتكف «سيردتلا نع لقتعا ىتح ىناسل ىلع هللا لفقأ ذإ ءرارطضالا

 الو ةدحاو ةملكب ىناسل قطني ال ناكف «ىلإ نيفلتخملا بولقل اًبييطت اًدحاو اًموي سردأ

 مضهلا ةوق هعم تلطب بلقلا ىف اًنزح ىناسل ىف ةلقعلا هذه تثروأ ىتح «ةتبلا اهعيطتسأ

 فعض ىلإ ىدعتو ؛ةمقل ىل مضهنت الو .ديرث ىل غاسني ال ناكف «بارشلاو ماعطلا ةءارمو

 ىلإ ىرس هنمو بلقلاب لزن رمأ اذه :اولاقو .جالعلا نم مهعمط ءابطألا عطق ىتح «ىوقلا

 .ملللا مهلا نع رسلا حوارتي نأب الإ .جالعلاب هيلإ ليبس الف «جازملا
 ءاجتلا ىلاعت هللا ىلإ تأجتلا ؛ىرايتخا ةيلكلاب طقسو ىزجعب تسسحأ امل مث

 ىبلق ىلع لهسو «هاعد اذإ رطضملا بيجي ىذلا ىنباجأف ءهل ةليح ال ىذلا رطضملا
 ربدأ انأو ةكم ىلإ جورخلا مزع ترهظأو «باحصألاو دالوألاو لاملاو هاجلا نع ضارعإلا

 ؛ماشلاب ماقملا ىف ىمزع ىلع باحصألا ةلمجو ةفيلخلا علطي نأ اًرذح ماشلا رفس ىسفن ىف

 ةمئأل تفدهتساو .ادبأ دواعأ الأ مزع ىلع دادغب نم جورخلا ىف ليحلا فئاطلب تفطلتف

 ؛اينيد اًبيس هيف تنك امع ضارعإلا نوكي نأ زوجي نم مهيف نكي مل ذإ «ةفاك قارعلا لهأ

 .ملعلا نم مهغلبم كلذ ناكو نيدلا ىف ىلعألا بصنملا وه كلذ نأ اونظ ذإ

 راعشتسال ناك كلذ نأ قارعلا نع دعب نم نظو «ثاطابنتسالا ىف سانلا كبترا مث

 بابكتالاو ىب قلعتلا ىف مهحاحلإ دهاشي ناكف ةالولا نم برق نم امأو ؛ةالولا ةهج نم

 هل سيلو ءىوامس رمأ اذه :نولوقيف .مهبولق ىلإ تافتلالا نعو مهنع ىضارعإو ىلع
 نم ىعم ناك ام تقرفو ء«دادغب تقرافف .ملعلا ةرمزو مالسإلا لهأ تباصأ نيع الإ ببس

 حلاصملل دصرم قارعلا لام نأب اصيخرت «لافطألا توقو فافكلا ردق الإ رخدأ ملو «لاملا

 .هنم حلصأ هلايعل ملاعلا هذخأي ًالام ملاعلا ىف رأ ملف ؛نيملسملا ىلع اًققو هنوكل

 ةضايرلاو ةولخلاو ةلزعلا الإ ىل لغشال نيتنس نم اًبيرق هب تمقأو ماشلا تلخد مث
 امك «ىلاعت هللا ركذل بلقل  ةيفصتو قالخألا بيذهتو سفنلا ةيكزتب ًالاغتشا .ةدهاجملاو

 دجسملا ةرانم دعصأ قشمد لجسم ىف ةدم فكتعأ تنكو .ةيفوصلا ملع نم هتلصح تنك

 .ىسفن ىلع اهباب قلغأو راهنلا لوط
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 .ىسفن ىلع اهباي قلغأو ةرخصلا موي لك لخدأ ءسدقملا تيب ىلإ اهنم تلحر مث

 هللا لوسز ةرايزو «ةنيدملاو ةكم تاكرب نم دادمتسالاو جحلا ةضيرف ةيعاد ىف تكرحت مث

 .زاجحلا ىلإ ترسف ؛هيلع هللا تاولص ليلخلا ةرايز نم غارفلا دعب مالسلا هيلع ىلاعت
 نع قلخلا دعبأ تنك نأ دعب هتدواعف «نطولا ىلإ لافطألا تاوعدو ممهلا ىنتبذج مث

 .ركذلل بلقلا ةيفصتو ةولخلا ىلع اًصرح اًضيأ هب ةلزعلا ترْيآَف ؛هيلإ عوجرلا
 «دارملا هجو ىف ريغت شامعملا تارورضو لايعلا تامهمو نامزلا ثداوح تناكو

 عطقأ ال كلذ عم ىنكل ؛ةقرفتم تاقوأ ىف لاحلا ىل وفصي ال ناكو .ةولخلا ةوفص شوشتو

 «نينس رشع رادقم كلذ ىلع تمدف .اهيلإ دوعأو قئاوعلا اهنع ىتعفدتف ءاههنم ىعمط

 ىذلا ردقلاو .اهؤاصقتساو اهؤاصحإ نكمي ال رومأ تاولخلا هذه ءانثأ ىف ىل فشكتاو

 نأو «ةصاخ ىلاعت هللا قيرطل نوقباسلا مه ةيفوصلا نأ اًئيقي تملع ىنأ :هب عفتنيل هركذأ

 عمج ول لب ؛قالخألا ىكزأ مهقالخأو «قرطلا بوصأ مهقيرطو ء«ريسلا نسحأ مهتريس

 اًئيش اوريغيل ءءاملعلا نم عرشلا رارسأ ىلع نيفقاولا ملعو «ءامكحلا ةمكحو «ءالقعلا لقع

 مهتاكرح عيمج نإف ؛ًاليبس هيلإ اودجي مل ءهنم ريخ وه امب اولدبيو مهقالخأو مهريس نم
 ةوبنلا رون ءارو سيلو ؛ةوبنلا ةاكشم رون نم ةسبتقم «مهنطابو مهرهاظ ىف «مهتانكسو

 .هب ءاضتسي رون ضرألا هجو ىلع

 بلقلا ريهطت .اهطورش لرأ ىه .اهتراهط قيرط ىف نولئاقلا لوقي اذامف ةلمجلابو
 قارغتسا ةالصلا نم ميرحتلا ىرجم اهنم ىراجلا اهحاتفمو «ىلاعت هللا ىوس امع ةيلكلاب

 ال ام ىلإ ةفاضإلاب اهرخآ اذهو ءهّللا ىف ةيلكلاب ءانفلا اهرخآو ءهللا ركذب ةيلكلاب بلقلا

 لبق امو «ةقيرطلا لوأ قيقحلا ىلع ىهو ءاهلئاوأ نم بسكلاو رايتخالا تحن لخدي داكي

 .هيلإ كلاسلل زيلهدلاك كلذ

 نودهاشي مهتظقي ىف مهنإ ىتح «تافشاكملاو تادهاشملا ئدتبت ةقيرطلا لوأ نمو

 نم لاخلا ىقرتي مث .دئاوف مهنم نوسبتقيو اًناوصأ مهنم نوعمسيو ء«ءايبنألا حاورأو ةكئالملا

 اهنع ربعي نأ ربعم لواحي الف «قطنلا قاطن اهنع قيضي تاجرد ىلإ لاثمألاو روصلا :ةدهاشم
 ىلإ رمألا ىهتني ةلمجلا ىلعو .هنع زارتحالا هنكمي ال حيرص أطخ ىلع هظفل لمتشا الإ
 انيب دقو ءأطخ كلذ لكو لوصولا ةفئاطو داحتالا ةفئاطو لولحلا ةفئاط هنم ليختي داكي برق

 نأ ىلع ديزي نأ ىغبني ال ةلاحلا كلت هتسبال ىذلا لب .ىنسألا دصقملا باتك ىف أطخلا هجو

 :لوقي

 كا تريل اهم مت ابن الحف نانو
 ا تيعشلا ع لانس ًالوارت كح نطت 7
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 ؛مسالا الإ ةوبنلا ةقييقح نم كردي سيلف «قوذلاب اًئيش هنم قزري مل نمف ةلمجلابو

 هللَع هللا لوسر لاح لوأ كلذ ناكو ؛ءايبنألا تايادب ىه قيقحتلا ىلع ءايلوألا تاماركو

 نإ» :برعلا لاق ىتح ءدبعتيو هبرب هيف ولخي ناك نيح ءارح لبج ىلإ لبقأ نيت د لتبت ثيح

 اهنقتيف قوذلا قزري نمف ءاهليبس كلس نم قوذلاب اهققحتي ةلاح هذهو .«هبر قشع اًدمحم
 نمو .اًئيقي لاوحألا نئارقب كلذ مهفي ىتح «ةبحصلا مهعم رثكأ نإ عماستلاو ةبرجتلاب

 مهتحص قزري مل نمو .مهسيلج ىقشي ال موقلا مهف ءناميإلا اذه مهنم دافتسا مهسلاج

 بتك نم «بلقلا بئاجع» باتك ىف هانركذ ام ىلع ناهربلا دهاوشب اًئيقي كلذ ناكمإ ملعيلف

 ١ .«نيدلا مولع ءايحإ»

 حماستلا نم لوبقلاو «قوذ ةلاحلا كلت نيع ةسبالمو ءملع ناهربلاب قيقحتلاو

 اوثوأ نيذّلاو مكنم اونمآ نيا ُهَّللا عفر تاجرد ثالث ةذهف ؛ناميإ نظلا نسحب ةبرجتلاو

 «كلذ لصأل نوركتملا مه «ءلاهج موق ءالؤه ءاروو ١١[. : ةلداجملا] « تاجرد ملعلا

 !نوذهي فيك مهنإ !بجعلا :نولوقيو نورخسيو نوعمتسي ؛ «مالكلا اذه نم نوبجعتملا

 اونو نيل اولاَق كلددع نم اوجرخ اَذِإ تح كِل عمتسي نم مهنمو ل. : ىلاعت هللا لاق مهيفو

 0 ا اوعبتاو مهبولق ئلع هللا عبط نيذلا كيلوأ اقنآ لاق اذام ملعلا

 :يهراتس ىمعأو مهمصأف

 هيبنتلا نم دب الو اهتيصاخو ةوبنلا ةقيقح مهتقيرط ةسرامم نم ةرورضلاب ىل ناب امو

 .اهيلإ ةجاحلا سيسم ةدشل اهلصأ ىلع

 اهيلإ قلخلا ةفاك رارطضاوةوبنلا ةميقح

 هلآ ارع يف خا حابب اًيلاخ قلخ ة ةرطفلا لصأ ىف ناسنإلا رهوج نأ ملعا

 4 وه لإ كبر دونج ملعي امو: :لاق امك ىلاعت هللا الإ اهيصحي ال ةريثك ملاوعلاو «ىلاعت

 قلخ تاكاردإلا نم كاردإ لكو «كاردإلا ةطساوب ملاوعلا نع هربخ امنإو 7١[. :رثدملا]

 . تادوجوملا سانجأ ملاوعلاب ىنعنو «تادوجوملا نم ملاع ىلع هب ناسنإلا علطيل

 ةرارحلاك تادوجوملا نم اًسانجأ اهب كرديف ءسمللا ةساح ناسنإلا ىف قلخي ام لوأف

 ناولألا نع رصاق سمللاو .اهريغو ةنوشخملاو نيللاو ء«ةسوبيلاو ةبوطرلاو «ةدورملاو

 .سمللا قح ىف ةمودعملاك ىه لب ءاًعطق تاوصألاو

 ملاوع عسوأ وهو ؛لاكشألاو ناولألا اهب كرديف ءرصبلا ةساح هل قلخت مث

 تامغنلاو تاوصألا عمسيف «عمسلا هيف خفني مث .تاسوسحملا

 زييمتلا هيف قلخيف .تاسوسحملا ملاع زواجي نأ ىلإ كلذكو .قوذلا هل قلخي مث
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 ىلع ةدئاز اًرومأ هيف كرديف ؛هدوجو راوطأ نم رخآ روط وهو «نينس عبس نم بيرق وهو
 . سحلا ملاع ىف ءىش اهنم دجوي ال «تاسرسحملا ملاع

 تازئاجلاو تابجاولا كرديف «لقعلا هل قلخيف ءرمخآ روط ىلإ ىقرتي مث
 هيف حتفنت رخآ روط لقعلا ءاروو .هلبق ىتلا راوطألا ىف دجوت ال رومأو «تاليحتسملاو

 اهنع لوزعم لقعلا ىرخأ اًرومأو «لبقتسملا ىف نوكيس امو بيغلا اهب رصبي ىرخأ نيع
 نأ انكو ريما تاكرذم درع سما ةرق لزعكو «كتأل قتلا كاردإب نع يسمتلا ةوق لررك
 ىبأ ءالقعلا ضعب كلذكف ءاهدعبتساو اهابأل لقعلا تاكردم هيلع تضرع ول زيمملا

 ملو هغلبي مل روط هنأ الإ هل دنتسم ال ذإ .لهجلا نيع كلذو ؛اهدعبتساو ةوبنلا تاكردم

 ناولألا عماستلاو رتاوتلاب معيد زل همكالاو .هسفن ىف دوجوم ريغ هنأ نظيف ءهقح ىف دجوي

 ىلع كلذ ىلاعت هللا برق دقو .اهب رقي ملو اهمهفي مل «ءادتبا كلذ ول ىكحو .لاكشألاو

 نم نوكيس ام كردي مئانلا ذإ ءمونلا وهو ةوبنلا ةيصاخ نم اًجذومنأ مهاطعأ نأب هقلخ

 نم ناسنإلا هبرجي مل ول اذهو .ريبعتلا هنع فشكي لاثم ةوسك ىف امإو اًحيرص امإ بيغلا
 هعمسو هساسحإ هنع لوزيو تيملاك هيلع ايشغم طقسي نم سانلا نم نإ :هل ليقو هسفن

 بابسأ ةساسحلا ىوقلا :لاقو هتلاحتسا ىلع ناهربلا ماقأو ؛هركنأل «بيغلا كرديف هرصبو

 ىلوأ اهدوكر عم اهكردي ال نأبف ءاهروضحو اهدوجو عم ءايشألا كردي ال نسف «كاردإلا

 ىمدآلا راوطأ نم روط لقعلا نأ امكف ؛ةدهاشملاو دوجولا هبذكي سايق عون اذهو .قحأو

 ةرابخ اشيا ةوثلافا ءاهتع ةلوزعم ساوطاو +تالوتقمملا نم: اعاونأ اهب رعي نيع' هيف لضتحي

 .لقعلا اهكردي ال رومأو «بيغلا اهرون ىف رهظي رون اهل نيع هيف لصحي روط نع

 اهلوصح ىف وأ ءاهعوقوو اهدوجو ىف وأ ءاهناكمإ ىف عقي نأ امإ ةوبنلا ىف كشلاو
 روصتي ال ملاعلا ىف فراعم دوجو اهدوجو ليلدو ءاهدوجو اهناكمإ ليلدو .نيعم صخشل

 الإ كردت ال اهنأ ةرورضلاب ملع اهنع ثحب نم نإف ؛موجنلاو بطلا ىملعك لقعلاب لانت نأ

 ام ةيموجنلا ماكحألا نمف ؛ةبرجتلاب اهيلإ ليبس الو «ىلاعت هللا ةهج نم قيفوتو ىهلإ ماهلإب
 .ةيودألا صاوخ كلذكو ؟ةبرجتلاب كلذ لاني فيكف ءةرم ةنس فلأ لك ىف الإ عقي ال

 وهو ؛لقعلا اهكردي ال ىتلا رومألا هذه كاردإل قيرط دوجو ناكمإلا نأ ناهربلا اذهب نيبتف

 لقعلا تاكردم نع جراخلا سنجلا اذه كاردإ لب ءطقف اهنع ةرابع ةوبنلا نإ ال «ةوبنلاب دارملا

 اهانركذ امنإو ءاهرحب نم ةرطق هانركذ امو ؛اهاوس ةريثك صاوخ اهلو «ةوبتلا صاوخ ىدحإ

 بطلا ىف اهسنج نم مولع كعمو ؛مونلا ىف كتاكردم وهو اهنم اًجذومنأ كعم نأل

 .الصأ لقعلا ةعاضبب ءالقعلل اهيلإ ليبسالو ءايبنألا تازجعم ىهو «موجنلاو

 اذه نأل ؛فوصتلا قيرط كولس نم قوذلاب كردي امنإ ةوبنلا صاوخ نم ادع ام امأو

 كل سيل ةصاخ ىبنلل ناك نإف .هب تقدص امل هالولو ءموتلا وهو هتقزر جذومنأب هتمهف اغإ
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 كلذو ؛مهفلا دعب قيدصتلا امنإو ؟اهب قدصت فيكف ءًالصأ اهمهفت الف جذومنأ اهنم
 «لصاحلا ردقلاب قوذلا نم عون هب لصحيف .ءفوصتلا قيرط لئاوأ ىف لصحي جذومألا

 لصأب ناميإلل كيفكت ةدحاولا ةيصاخلا هذه .هيلإ سايقلاب لصحي مل امب قيدصتلا نس عونو

 . ةؤبنلا

 ةفرعمب الإ نيقيلا لصحي الف ءال مأ ىبن هنأ نيعم صخش ىف كشلا كل عقو نإف

 فرعت نأ كنكمي هقفلاو بطلا تفرع اذإ كتنإف .عماستلاو رتاوتلاب وأ ةدهاشملان امإ ءهلاوحأ

 نع اًضيأ زجعت الو ءمهدهاشت مل نإو مهلاوقأ عامسو مهلاوحأ ةدهاشمب ءابطألاو ءاهقفلا

 نع ديلقتلاب ال ةقيقحلاب ةفرعم ءاًبيبط سونيلاج نوكو ءاّهيقف هللا همحر ىعفاشلا نوك .ةفرعم

 ملع كل لصحيف ءامهفيناصتو امهبتك علاطتو بطلاو هقفلا نم اًنيش ملعتت نآب لب ءريغلا

 لصحي رابخألاو نآرقلا ىف رظنلا ترثكأف ةوبنلا ىنعم تمهف اذإ كلذكف .امهلاحب ىرورض

 ىف هلاق ام ةبرجتب كلذ دضعو «ةوبنلا تاجرد ىلعأ ىلع هّْتلَع هنوكب ىرورضلا ملعلا كل
 ربل ص نس ل

 هللا هنرو ملع امب لمع نما :هلوق ىف قدص فيكو «بولقلا ةيفصت ىف اهريثأتو تادابعلا

 قف قديص :تفيكو هيلع هللا هَطَلس اَلاَظ َناَعأ ما لزق نق قادوخ هنكو (مّلْعَي مل ام ملع
 كل كيو اذان «ةرخآلاو ايندلا مومُه ىلاَعَت هلل هاََك دحأو مه همومحو حبصأ نما ل
 . هيف ىرامتت ال ىرورض ملع كل لصح نالآو نيفلأو فلأ ىف

 نإف ءرمقلا قشو اًنابعث اصعلا بلق نم ال .ةوبنلاب نيقيلا بلطا قيرطلا اذه نمف

 هنأ تننظ امبر ءرصحلا نع ةجراخلا ةريثكلا ن نئارقلا هيلإ مضنت ملو هدحو هيلإ ترظن اذإ كلذ

 4 :رطاف1  ءاّشي نم يدهيو ءاَشي نم لضي )»: هنإف لالضإ هللا نم هنأو ٠ «لييختو رحس

 ةلالد هجو ىف موظنم مالك ىلإ كناميإ ادنتسم ناك نإف «تازجعملا ةلئسأ هيلع درتو

 هذه لثم نكيلف ؛اهيلع ةهبشلاو لاكشإلا هجو ىف بترم مالكب كناميإ مزجنيف «ةزجعملا

 كنكمي ال ىرورض ملع كل لصحي ىتح .كرظن ةلمج ىف نئارقلاو لئالدلا ىدحإ قراوخلا
 نيقيلا نأ ركذي نأ هنكمي ال رتاوتم ربخي ةعامج هريخي ىذلاك .«نييعتلا ىلع هدنتسم ركذ

 نييعتب الو كلذ ةلمج نع جرخيالو «ىرديال ثيح نم لب نيعم دحاو لوق نم دافتسم

 الو .ديلاب ذخألاو ةدهاشملاك وهف قوذلا امأو .ىملعلا ىوقلا ناميإلا وه اذهف ؛داحآلا

 . ةيفوصلا قيرط ىف الإ دجوي
 ةجاحلا هجو ركذأسو «نآلا هدصقأ ىذلا ضرغلا ىف فاك ةوبنلا ةقيقح نم ردقلا اذهف

 . هيلإ
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 هنع ضارعإلا دعب ملعلارشن ببس
 كلذ ءانثأ ىف ىل نابو «نينس رشع نم اًبيرق ةولخلاو ةلزعلا ىلع تبظاو امل ىنإ مث

 لوبقلاب ةرمو «ىناهربلا ملعلاب ةرمو «قوذلاب ةرم ءاهيصحأ ال بابسأ نم ىرورضلا ىلع

 لحم ىه ىتلا هحور ةقيقح بلقلاب ىنعأو ,بلقو ندب نم قلخ نامسنإلا نأ : ىناميإلا
 اهب ةحص هل ندبلا نأو «ةميهيلار تيملا هيف كراشي ىذلا مدلاو محللا نود «هللا ةفرعم

 ىقأ نم الإ 9 وجني الو «ةمالسو ةحص هل كلذك بلقلا نأو .هكاله اهيف ضرمو هتداعس

 :ىلاعت لاق امك «ىورخألا ىدبألا هكاله هيف ضرم هلو .4 : ءارعشلا] 4« ميلس بلقب هللا

 عدا :جحلا «١؟8 :ةبوتلاو :«44 :لاقنألاو غ0؟ :ةدئاملاو ٠١« :ةرقبلا] * ض رم مهبولق يف 9

 نأو .كلهم مس هلللاب لهجلا نأو .[؟١ :رئدملو ء15 5١. :دمحمو 7١« .١؟ :بازحألاو

 ةفلاخمب هتعاطو «ىيحملا هقايرت ىلاعت هللا ةفرعم نأو «ضرمملا هؤاد ىوهلا ةعباتمب هللا ةيصعم

 امك «ةيودأب الإ هتحص بسكو هضرم ةلازإب هتجلاعم ىلإ ليبس ال هتأو «ىفاشلا هؤاود ىوهلا

 ةيصاخي هحصلا بسك ىف رثؤت ندبلا ةيودأ نأ امكو .كلذبالإ ندبلا ةجلاعم ىلإ ليبس ال

 نم اهوذخأ نيذلا ءابطألا ديلقت اهيف بجي لب «لقعلا ةعاضبب ءالقعلا اهكردي ال ءاهيف

 ىلع «ىل ناب كلذكف .ءايشألا صاوخ ىلع ةوبتلا ةيصاخب اوعلطا نيمللا ءءايبتألا

 كردي ال «؛ءايبنألا ةهج نم ةردقملا ةدوزحملا اهريداقمو اهدودحب تادابعلا ةيودأ نأ ءةرورضلا

 صاوخملا كلت اوكردأ نيذلا ءايبنألا ديلقت اهيف بجي لب ؛ءالقعلا لقع ةعاضبب اهريثأت هجو

 فعض اهضعبو ؛ةفلتخم طالخأ نم تبكرت ةيودألا نأ امكو .لقعلا ةعاضبب ال ةوبنلا رونب

 كلذكف «صاوخلا ليبق وه رس نع اهريداقم فالتخا ولخي الف «رادقملاو نزولا ىف ضعبلا

 دوجسلا نأ ىتح ؛رادقملاو عونلا ةفلتخم لاعفأ نم ةبكرم «بولقلا ةيودأ ىه ىتلا تادابعلا

 نم رس نع ولخي الو «رادقملا ىف رصعلا ةالص فصن حبصلا ةالصو .؛عوكرلا فعض

 دج لهاجتو قماحت دقلو .ةوبنلا روب الإ اهيلع علطي ىتلا صاوخلا ليبق نم وه ءرارسآلا
 نع ال «قافتالا ليبس ىلع تركذ اهنأ نظ وأ «ةمكح اهل لقعلا قيرطب طبنتسي نأ دارأ نم

 ىه دئاوزو ءاهناكرأ ىه ًالوصأ ةيودألا ىف نأ امكو .ةيصاخلا قيرطب اهيضتقي اهيف ىهلإ رس

 نئسلاو لقاوتلا كلذك ءاهلوصأ لامعأ ىف ريثأت صوصخ اهنم دحاو لكل ءاهتاممتم

 .تادابعلا ناكرأ راثآ ليمكتل تاممتم

 انفرع نإ هفرصتو لقعلا ةدئاف امنإو «بولقلا ضارمأ ءابطأ ءايبنألاف :ةلمحلا ىلعو

 انيديأب ذخأو «ةوبنلا نيعي كردي ام كرد نع زجعلاب هسفنلو قيدصتلاب ةوبنلل دهشيو «كلذ

 .نيقفشملا ءابطألا ىلإ نيريحتملا ىضرملا ميلستو ءنيدئاقلا ىلإ نايمعلا ميلست اهيلإ اتملسو



 حح ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم تحس سس سبب ١.١ حجج

 بيبطلا هيقلي ام مهفت نع الإ «كلذ دعب امع لوزعم وهو هاطخمو لقعلا ىرجم انهه ىلإو
 . ةلزعلاو ةولخلا ةدم ىف .ةدهامملا ىرجم ةيراجلا ةرورضلاب اهانفرع رومأ هذهف . هيلإ

 امب لمعلا ىف مث «ةوبنلا ةقيقح "ىف مث «ةوبنلا لصأ ىف تاداقتعالا روتف انيأر مث ٠

 فعضو «قلخلا روتف بابسأ ىلإ ترظنف ؛قلخلا نيب كلذ عويش انققحتو «ةوبنلا هتحرش

 :ةعبرأ ىش اذإف «مهناعإ

 .ةفسلفلا ملع ىف نيضئاخلا نم ببس ١-

 .فوصتلا قرط ىف نيضئاخلا نم ببسو -"

 . ميلعتلا ىوعد ىلإ نيبستنملا نم ببسو

 . سانلا نيب ملعلاب نيموسوملا ةلماعم نم ببسو -5

 نع هلأسأو «عرشلا ةعباتم ىف مهنم رصقي نم لأسأ ؛قلخلا داحآ ةدم تعبتت ىنإف

 ةرخآلاب نمؤت تنك نإف ؟اهيف رصقت كل ام» :هل تلقو ءهرسو هتديقع نع ثحبأو هتهبش

 ام ”عيبت فيكف «دحاوب نينثالا عيبت ال كنإف !ةقامح هذهف ءايندلاب اهعيبتو اهل دعتست تسلو

 «ناميإلا بلط ىف كسفن ربدف ءرفاك تنأف «نمؤت ال تنك نإَو ؟ةدودعم مايأب هل ةياهن ال

 تنك نإو ءًارهاظ كتأرج ببس وهو ءاّنطاب كبهذم وه ىذلا ىفخلا كرفك ببس ام رظناو

 .4!عرشلا ركذب اًفرشتو ناميإلاب ًالمجت هب حرصت ال
 نالفو «كلذب ردجأ ءاملعلا ناكل «هيلع ةظفاحملا تبجو ول رمأ اذه :لوقي لئاقف

 فاقوألا لاومأ لكأي نالفو ءرمخلا برشي نالفو «ىلصي ال ءالضفلا نيب ريهاشملا نم
 ىلع ةوشرلا ذخأي نالفو «مارحلا نع زرتحي الو ناطلسلا راردإ لكأي نالفو «ىماتيلا لاومأو

 .. . .هلاثمأ ىلإ ملهو !ةداهشلاو ءاضقلا

 ىلإ ةجاحلا نع ىقرت اًعلبم غلب دق هنأ معزيو ءفوصتلا ملع ىعدي ناث لئاقو

 نع اولض نيذلا مه ءالؤهو !ةحابإلا لهأ تاهبش نم ىرخأ ةهبشب للعتي ثلاث لئاقوةدابعلا

 «كتاوصتلا

 فالتخالاو ءدسنم هيلإ قيرطلاو «لكشم قحلا» :لوقيف ميلعتلا لهأ ىقل عبار لئاقو

 لهأ ىأرب ةقث الف ءةضراعتم لوقعلا ةلدأو ءضعب نم ىلوأ بهاذملا ضعب سيلو «ريثك هيف

 .21؟كشلاب نيقيلا عدأ فيكف ؛هل ةجح ال مكحتم ميلعتلا ىلإ ىعادلاو «ىأرلا

 تكردأو «ةفسلفلا ملع تأرق ىنكلو ءاديلقت اذه لهفأ تسل» :لوقي سماخ لئاقو

 طبض اهتادبعت نم دوصقملا نأو ءةحلصملاو ةمكحلا ىلإ عجري اهلصاح نأو «ةوبنلا ةقيقح

 ماوعلا نم انأ امف ؛تاوهشلا ىف لاسرتسالاو عزانتلاو لتاقتلا نع مهديقتو قلخلا ماوع



 اهب ريصب انأو ةمكحلا عبتأ ءامكحلا نم انأ امنإو «فيلكتلا رجح ىف لخدأ ىتح لاهلا

 .(؟!ديلقتلا نع اهيف نغتسم

 انيس نبا بتك نم كلذ ملعتو .مهنم نييهلإلا ةفسلف بهذم أرق نم ناميإ ىهتنم اذه
 «نآرقلا أرقي مهنم دحاولا ىرت امبرو .مالسإلاب نولمجتملا مه ءالؤه ىبارافلا رصن ىبأو
 برش كردي ال كلذ عم هنكلو ءهناسلب ةعيرشلا مظعيو «تاولصلاو تاعامجلا رضحيو
 ملف ةحيحص ريغ ةوبنلا تناك اذإ» :هل ليق اذإو !روجفلاو قسملا نم اًعاونأو ءرمحلا

 :لاق امبرو «!دلولاو لاملا ظفحو ءدلبلا لهأ ةداعلو ءدسجلا ةضايرل» :لوقي امبرف «؟ىلصت

 اهنأل رمخلا نع ىهن امنإ» :لوقيف ؟رمخلا برشت ملف :لاقيف «قح ةوبنلاو .ةحيحص ةعيرشلا»
 .«ىرطاخ ذيحشت هب دصقأ ىنإو «كلذ نع زرتحم ىتمكحب انأو .ءءاضغبلاو ةوادعلا ثروت

 نأو ءاذكو اذك ىلع ىلاعت هللا دهاع هنأ :اهيف بتك هل ةيصو ىف ركذ انيس نبا نإ ىتح

 ءاّيفاشتو اًيوادت لب اًيهلت برشيالو ةينيدلا تادابعلا ىف رصقيالو «ةيعرشلا عاضوألا مظعي

 . ىفاشتلا ضرغل رمخلا ىنثتسا نأ «تادابعلا مازتلاو ناميإلا ءافص ىف هتلاح ىهتنم ناكف

 فعض مهعادخنا مهداز «ةعامج مهب عدختلا دقو .مهنم ناميإلا ىعدي نم ناميإ اذهف

 وه امم كلذ ريغو ؛قطنملو ةسدنهلا ملع ةدهاجمب اوضرتعا ذإ «مهيلع نيضرتعملا ضارتعا

 .لبق نم هتلع انيب ام ىلع ءمهل ىرورض

 تيأرو ؛بابسألا هذهب دحلا اذه ىلإ َمهناميإ فعض دق قلخلا فانصأ تيأر املف

 ةبرش نم ىدنع رسيأ ءالؤه حضف ناك ىتح ؛ةهبشلا هذه فشكب ةبلم ةدهتجم ةمزال ىسفن

 ةيميلعتلاو ةفسالفلاو ةيفوصلا قرط ىنعأ ؛مهقرطو مهمولع ىف ىضوخ ةرثكل ءام
 كينغت اذامف .موتحم تقولا ىف نيعتم كلذ نأ ىسفن ىف حدقنا ؛«ءاملعلا نم نيمسوتلاو

 ىف تلق مث ؟كالهلا ىلع قلخلا فرشأو «ءابطألا ضرمو «ءادلا مع دقو ةلزعلاو ةولخلا

 «ةرتفلا نامز نامزلاو «ةملظلا هذه ةمداصمو ةمغلا هذه فشكب تنأ لغتشت ىتم :ىسفن

 ىف نامزلا لهأ كاداعل ىحلا ىلإ مهقرط نع قلخلا ةوعدب تلغتشا ولو ؟لطابلا رود رودلاو
 نيدتم ناطلسو دعاسلا نامزب الإ كلذ متي الو «مهشياعت فيكف «مهمواقت ىنأو . مهعمج

 قحلا راهظإ نع زجعلاب ًاللعت «ةلزعلا ىلع رارمتسالاب ىلاعت هللا نيبو ىنيب تصخرتف ؟رهاق
 ؛جراخ نم كيرحتب ال هسفن نم تقولا ناطلس ةيعاد كرح نأ ىلاعت هللا ردقف ؛ةجحلاب

 ول ىهتتي داك اًدح مازلإلا غلبو «ةئتفلا هذه كرادتل روباسين ىلإ ضوهنلاب مازلإ رمأ رمأف
 ىغبني الف .«فعض دق ةصخرلا ببس نأ ىل رطخف ءةشحولا دح ىلإ فالخلا ىلع تررصأ

 صخرت ملو ؛قلخلا ىذأ نع .ةحارتسالاو لسكلا ةلزعلا ةمزالم ىلع كئثعاب نوكي نأ

 ه1 ملا 9 ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقي ىلاعت هللاو .قلخلا ةاساقم رسعل كسفن



 هيت يسلا د تر ا اولوقي نأ اوكرتي نأ ساّنلا تتيح

 3 ١ :توبكنملا) 4 َنيِبذاَكلا َملعيلو اوُقدص نيذْلا هللا لعل

 نقار دق يق زل سمو :هقلخ زعأ وهو هلوسرل لجو زع لوقيو .|
 «تنيلسرملا اَبَن نم كءاج دقلو هللا تاملكل لدم الو رع مهاتأ تح اوذوأو اوبك اَم

 [”4 : ماعنألا]

 لع ميكحلا نآرقلاو <11 نسي» ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل

 ام اموق ردنتل 2+ ميحرلا زيزعلا ليزنت 2+ ميقتسم طارص ىلع 2+ نيلسرملا نمل كن

 يف اًنلعج اَنِإ 2 نوصي ال مهف مهرتكأ ئلع لوقلا قح دقل ل نولفاغ مهف مهؤابا رذنأ

 مهفلخ نمو ادس مهيديأ نيب نم انلعجو <: نوحمقم مهف ناقذألا ىلِإ يهف الالغأ مهقانعأ

 ل نونمؤي ال مهرذدت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوسو <5© نورصبي ال مهف مهانيشغأف اذس

 بولقلا بابرأ نم ةعامج كلذ ىف ترواشف ١ -1١1[. :سي) © ركذذلا عبتا نم رذنت امن

 كلذ ىلإ فاضناو «ةيوازلا نم جورخلاو ةلزعلا كرتب ةراشإلا ىلع اوقفتاف تادهاشماو

 هّللا اهردق ءدشرو ريخ أدبم ةكرحلا هذه نأب دهشت ةرتاوتم ةريثك نيحلاصلا نم تامانم

 ؛ةئام لك سأر ىلع هنيد ءايحإب هناحبس هللا دعو دقو «ةئاملا هذه سأر ىلع هناحبس

 ىلإ ةكرحلا ىلاعت هللا رسيو «تاداهشلا هذه ٍببسب نظلا نسح بلغو ءءاجرلا مكحتساف

 نم جورخلا ناكو .ةتامعبرأو نيعستو عست ةنس ةدعقلا ىذ ىف مهملا اذهب مايقلل روباسين

 «ةنس ةرشع ىدحإ ةلزعلا ةدم تغلبو «ةئامعبرأو نينامثو نامث ةنس ةدعقلا ىذ ىف دادغب

 بلقلا ىف حادقنا اهل نكي مل ىتلا هتاريدقت بئاجع نم ىهو «ىلاعت هللا اهردق ةكرح هذهو

 هناكمإ رطخي ام لاوحألا كلت نع عوزنلاو دادغب نم جورخلا نكي مل امك «ةلزعلا هذه ىف

 عباصأ نم نيعبصأ نيب نمؤملا بلق» و لاوحألاو بولقلا بلقم ىلاعت هللاو لابلاب ًالصأ

 ام ىلإ دوع عوجرلا نإف «تعجر امف ملعلا رشن ىلإ تعجر نإو ىنأ ملعأ انأو «نمحرلا

 «ىلمعو ىلوقب هيلإ اوعدأو «هاجلا بسكي ىذلا ملعلا رشنأ نامزلا كلذ ىف تنكو «ناك

 طوقس هب فرعيو «هاجلا كرتي هب ىذلا ملعلا ىلإ اوعدأف نآلا امأو ؛ىتينو ىدصق كلذ ناكو

 . هاحلا ةبتر

 ىسفن حلصأ نأ ىغبأ انأو «ىنم كلذ هللا ملعي «ىتينمأو ىدصقو ىتين وه نآلا اذه

 نيقي ناميإ نمؤأ ىنكلو ؟ىضرغ نود مرتخأ مأ «ىدارم ىلإ لصأأ ىردأ تسلو «ىريغو
 مل ىنأو «ىنكرح هنكل كرحتأ مل ىنأو «ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوقالو لوح ال هنأ ةدهاشمو

 ؛ىب ىدهي مث «ىنيدهيو ىب حلصي مث .ٌةلوأ ىتحلصي نأ هلاسأق «ىنلمعتسا هنكل لمعأ

 .:هياتتجا ىتقؤريو ًالطاي لظابلا ىنيريو «هعاثتا ىتقوربو انيح قحلا قيرب.نأو



 مهداشزإ قيرط ركذب ركذ نميف ناميإلا فعض بابسأ نم هانركذ ام ىلإ نآلا دوعنو

 :مهكلاهم نم مهذاقنإو

 باتك ىف هانركذ ام هجالعف «ميلعتلا لهأ نم هوعمس امب ةريحلا اوعدا نيذلا امأو

 . ةلاسرلا هذه ىف هركذب لوطن الو «ميقتسملا ساطسقلا»

 باتك ىف اهانفشكو عاونأ ةعبس ىف مههبش انرصح دقف «ةحابإلا لهأ همهوت ام امأو

 . «ةداعسلا ءايميكلا

 ةوبنلا ةقيقح انركذ دقف «ةوبنلا لصأ ركنأ ىتح ةفسلفلا قيرطب هناميإ دسف نم امأو

 هذه انمدق امنإو ءاهريغو موجنلاو ةيودألا صاوخ ملع دوجو ليلدب «ةرورضلاب اهدوجوو
 .مهملع سفن نم هنأل موجنلاو بطلا صاوخ نم ليلدلا اندروأ امنإو «كلذ لجأل ةمدقملا

 ًالثم تامسلطلاو رحسلاو ةعيبطلاو بطلاو موجنلاك «مولعلا نم نفب ملاع لكل نيبن نحنو

 .ةوبنلا ناهرب هملع سفن نم
 قيقحتلا ىلع وهف «ةمكحلا ىلع عرشلا عاضوأ ىوسو هنالب ةوبنلا تبثأ نم امأو

 اذه سيلو ؛اًعوبتم نوكي نأ هعباط ىضتقي ءصوصخم عباط هل مكحب نمؤم «ةوبنلاب رفاك

 كردي نيع هيف حتفنت لقعلا ءارو روط تابثإب رقي نأ ةوبنلاب نامبإلا لب «ئش ىف ةوبنلا نم
 نع رصبلاو «ناولألا كاردإ نع عمسلا لزعك ءاهنع لوزعم لقعلاو ةصاخت تاكردم اهب

 انمقأ دقف ءاذه زوجي مل نإف ؛تالوقعملا كاردإ نع ساوحلا عيمجو .تاوصألا كاردإ

 ىمست اًرومأ انهه نأ تبثأ دقف ءاذه زوج نإو ءهدوجو ىلع لب هناكمإ ىلع ناهرسإلا

 ؛اهتلاحتساب ىضقيو اهبذكي لقعلا داكي لب ءًالصأ اهيلاوح لقعلا فرصت رودي ال صاوخ

 ىذلاو .هتدورب طرفل قورعلا ىف مدلا دمجي هنأل «لتاق مس نويفألا نم قئاد نزو نإف

 امهف «بارتلاو ءاملا ىرصنعب دربي امنإ تايكرملا نم دربي ام نأ معزي «ةعيبطلا ملع ىعدي

 اذه ىلإ نطابلا ىف اهديربت غلبي ال بارتلاو ءاملا نم ةلاطرأ نأ مولعمو .نادرابلا نارصنعلا

 هيف نأ هتلاحتسا ىلع ليلدلاو «لاحم اذه» :لاقل هبرجي ملو اذهب ىعيبط ربخأ ولف .دحلا

 اذه بجوي الف اًبارتو ءام لكلا ردقنف «ةدورب اهب ديزت ال ةيرانلاو ةيئاوهلاو ةيئاوهو ةيران

 رثكأو .اناهرب اذه ردقيو .«ىلوأ بجوي ال نأبف ناراح هيلإ مضنا نإف «ديربتلاب طارفإلا

 ىلع رومألا اوروصت مهنإف «سنجلا اذه ىلع ىنبم تايهلإلاو تايعيبطلا ىف ةفسالفلا نيهارب
 «ةفولأم ةقداصلا ايؤرلا نكت مل ولو .هتلاحتسا اوردق هوفلأي مل امو .هولقعو هودجو ام ردق

 ليق ولو .لوقعلا هذه لثمب نوفصتملا هركنأل «بيغلا ملعي ساوحلا دوكر دنع هنأ عدم ىعد و

 كلت لكأيل ةدلب ىف عضوي ةبح رادقمب وه ءىش ايندلا ىف نوكي نأ زوجي له» :دحاول
 ؟ «هسفن ىف وه ىقبي الو اهيف امو ةدلبلا نم اًنيش ىقبي الف «هسفن لكأي مث اهتلمجب ةدلبلا
 اذإ رانلا ري مل نم اهركتي رانلا ةلاح هذهو «!تافارخلا ةلمج نم وهو لاحم اذه» :لاقل
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 تررطضا دق» :ىعيبطلل لوقنف .ليبقلا اذه نم وه ةرخآلا بئاجع راكنإ رثكأو ؛اهعمس

 ال ملف .ةعيبطلاب لوقعملا سايق ىلع سيل ديربتلا ىف ةيصاخ نويفألا ىف :لوقت نأ ىلإ
 كردي ال ام اهتيفصتو بولقلا ةاوادم ىف صاوخلا نم ةيعرشلا عاضوألا ىف نوكي نأ زوجي

 نم بجعأ ىه صاوخب اوفرتعا دق لب «؟ةوبنلا نيعب الإ كلذ رصبيال لب ؛ةيلقعلا ةمكحلاب

 رسع ىتلا لماحلا ةجلاعم ىف ةبرجملا ةبيجعلا صاوخلا نم ىهو ءمهبتك ىف هودروأ اميف اذه

 :لكشلا اذهب قلطلا اهيلع

 تحت امهعضتو ءاهنيعب لماحلا امهيلإ رظنتو «ءام امهبصي مل نيتقرخ ىلع بتكي
 باتك ىف هودروأو كلذ ناكمإب اورقأ دقو .جورخلا ىلإ لاحلا ىف دلولا عرسيف ءاهيمدق

 ام عومجم نوكي .:ةصوصخم موقر اهيف مقري تويب ةعست هيف لكش وهو "صاوخلا بئاجعا
 .هبلناوج وأ هضرع ىف وأ لكشلا لوط ىف هتأرق ءرشع ةسمخ دحاو لودج ىف

 حبصلا ةالص ريدقت نأب قيدصتلل هلقع عستي ال مث كلذب قدصي نم !ىرعش تيل ايف

 اهببسو ؟ةمكحلا رظنب ةمولعم ريغ صاوخل ىه .«ثالثب برغملاو ؛عبرأب رهظلاو «نيتعكرب
 ةرابعلا انريغ ول انأ بجعلاو .ةوبتلا رونب صاوخلا هذه كردت امنإو ؛تاقوألا هذه فالتخا

 علاطلا ىف مكحلا فلتخي سيلأ» :لوقنف .تاقوألا هذه فالتخا اوللعل نيمجنملا ةرابع ىلإ

 اذه ىلع اونبي ىتح .«براغلا ىف وأ علاطلا ىف وأ ؛ءامسلا طسو ىف سمشلا نوكت نأب

 نوك نيبو لاوزلا نيب قرف الو ؛ءلاجآلاو رامعألا توافتو جالعلا فالتخا مهتارييست

 هقيدصتل لهف «براغلا ىف سمشلا نوك نيبو برغملا نيبو ءءامسلا طسو ىف سمشلا

 دواعي لازي الو ؛ةرم ةئام هبذك برج هلعل .ءمجنملا ةرابعب هعمسي كلذ نأ الإ «؟ليبس

 بكوكلا اهيلإ رظنو ؛ءامسلا طسو ىف سمشلا تناك اذإ :هل مجنملا لاق ول ىتح «هقيدصت

 كلذ ىف تلتق «تقولا كلذ ىف اًديدج اًبوث تسبلف «ىنالفلا جربلا وه علاطلاو «ىنالفلا

 هعمس امبرو «ديدشلا دربلا هيف ىساقي امبرو «تقولا كلذ ىف بوشلا سبلي ال هنإف !بوثلا

 .تارم هبذك فرع دقو مجنم نم

 «صاوخ اهنأب فارتعالا ىلإ رطضيو هئادبلا هذه لوبقل هلقع عستي نم !ىرعش تيلف

 ديؤم قداص ىبن لوق نم هعمسي اميف كلذ لثم ركني فيكف «ءايبنألا ضعبل ةزجعم اهتفرعم
 تاعكرلا دادعأ ىف صاوخلا هذه ناكمإ ىفسلف ركنأ نإف !بذكلاب طق فرعي مل تازجعملاب

 ةيودآألا صاوخ نيبو اهنيب دجي مل «عرشلا تادبعت رئاسو جحا ناكرأ ددعو رامحلا ىمرو

 تدجوف .بطلا نم اًئيشو موجنلا نم اًنيش تبرج دق» :لاق نإف .ًالصأ اًقرف موجنلاو
 ءهبرجأ مل اذهو هترفنو هداعبتسا ىبلق نم طقسو «هقيدصت ىسفن ىف حدقناف ءاًقداص هضعب

 «هتبرج ام قيدصت ىلع رصقتال كنإ» :لوقآف «؟هناكمإب تررقأ نإ هقيقحتو هدوجو ملعأ مبف
 ىف ىحلا اودهاش اوبرج دقف ءايبنألا لاوقآ عمساف .مهتدلقو نيبرجملا رابخأ تعمس لب



 نإو +لوفأ لأ ىلع :«كل نفعي ةانهاشملاب كزادتا عهلييست كلساو « غعرشلا هي درو ام عيمج

 لقعو غلب ًالجر انضرف ول انإف ؛اًعطق عابتالاو قيدصتلا بوجوب كلقع ىضقيف هبرجت مل
 بطلا ةفرعم ىف هاوعد عمسي «بطلاب قذاح قفشم دلاو هلو ء.ضرمف ضرملا برجي ملو
 اذامف «كمقس نم كيفشيو .ءكضرمل حلصي اذه» :لاقف ءاود هدلاو هل نجعف .لقع ذنم
 لقعأ ال انأ :لوقيو بذكي وأ ؟هلوانتيأ «قاذملا هيرك ارم ءاودلا ناك نإو ءهلقع هيضحقي

 !كلذ لعف نإ هقمحتست كنأ كش الف ؟هبرجأ ملو «ءاقشلا ليصحتل ءاودلا اذه ةبسانم

 ةالصلا هيلع ىبنلا ةقفش فرعأ مبف :تلق نإف !كفقوت ىف رئاصبلا لهأ كقمحتسي كلذكو

 لب ؟اسوسحم ارمأ كلذ سيلو كيبأ ةقفش تفرع مبو :لوقأف ؟بطلا اذهب هتفرعمو مالسلاو
 . هيف ىرامتت ال ايرورض اًملع هدراومو هرداصم ىف هلامعأ دهاوشو هلاوحأ نئارقب اهتفرع

 ىف رابخألا نم درو امو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاوقأ ىف رظن نمو

 قالخألا نيسحت ىلإ فطللاو قفرلا عاونأب سانلا رج ىف هفطلتو «قلخلا داشرإب همامتها

 ملع هل لصح ءمهايندو مهنيد هب الإ حلصي ال ام ىنإ ةلمجلابو «نيبلا تاذ حالصإو

 ام بئاجع ىلإ رظن اذإو .هدلو ىلع دلاولا ةقفش نم مظعأ هتمأ ىلع هتقفش نأب ىرورض

 «رابخألا ىفو هناسل ىلع نآرقلا هنع ربخأ ىذلا بيغلا بتاجع ىلإو «لاعفألا نم هيلع رهظ

 ىذلا روطلا غلب هنأ ايرورض اًملع ملع ءهركذ امك كلذ رهظف نامزلا رخخآ ىف هركذ ام ىلإو

 «ءصاوخلا الإ هكردي ال ىذلا بيغلا اهنم فشكتي ىتلا نيعلا هل تحتفناو «لقعلا ءارو

 هيلع ىبنلا قيدصتب ىرورضلا ملعلا ليصحت جاهنم وه اذهف .لوقعلا اهكردت ال ىتلا رومألاو
 .نايعلاب كلذ فرعت رابخألا علاطو نآرقلا لمأتو برجف .مالسلاو ةالصلا

 .نامزلا اذه ىف هيلإ ةجاحلا ةدشل هانركذ «ةفسلفتملا هيبنت ىف ىفكي ردقلا اذهو

 اذه ىواديف .ءاملعلا ةريس ءوس ببسب ناميإلا فعض وهو .عبارلا ببسلا امأو

 :رومأ ةثالثب ضرملا

 مارحلا كلذ ميرحتب هتفرعم ؛مارحلا لكأي هنأ معزت ىذلا ملاعلا نإ لوقت نأ :اهدحأ

 تنأو .ةميمنلاو بذكلاو ةبيغلا ميرحتب لب ءابرلاو ريزنخلا محلو رمخلا ميرحتب كتفرعمك

 هتاوهشف ؛كيلع ةبلاغلا كتاوهشل لب ,ةيصعم هنأب كناميإ مدعل ال هلعفتو كلذ فرعت

 ةدايز هبساني ال .كنع هب زيمتي اذه ءارو لئاسمب هملعف .كتبلغ امك هتبلغ دقو .كتاوهشك
 ءدرابلا ءاملا نعو ةهكاقلا نع ربصي ال بطلاب نمؤم نم مكو .نيعملا روظحملا اذه نع رجز

 ريغ بطلاب ناميإلا نأ ىلع رأ ءراض ريغ هنأ كلذ ىلع لدي الو !هنع بيبطلا هرجز نإو

 .ءاملعلا تاوفه لمحم اذهف ؛ حيحص

 ىف هسفنل ارخذ هملع ذختا ملاعلا نأ دقتعت نأ ىغبني :ىماعلل لاقي نأ :ىناثلا

 ةليضفل هلامعأ ىف هعم لهاستي ىتح هل اًعيفش نوكيو .؛هيجني هملع نأ نظيو ؛ةرخآلا

 .«نكمم وهو هل ةجرد ةدايز نوكي نأ زوجي وهف «هيلع ةجح ةدايز نوكي نأ زاج نإو . هملع
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 تنأو لمعلا تكرتو ؛هيلإ ترظن اذإ ىماعلا اهيأ تنأ امأ .ملعلاب ىلدي لمعلا كرت نإو وهف
 .كل عيفش الو كلمع ءوسل كلهتف «لطاع ملعلا نع

 «ةوفهلا ليبس ىلع الإ ةيصعم فداصيال ىقيقحلا ملاسعلا نأ ؛ةقيقحلا وهو :ثلاثلا

 «كلهم مس ةيصعملا نأ فرعي ام ىقيقحلا ملعلا ذِإ ؛الصأ ىصاعملا ىلع اًرصم نوكي الو
 ملعلا اذهو .هنم ىندأ وه امب ريخلا عيبي ال كلذ فرع نمو ءايندلا نم ريمج ةرخآلا نأو

 ةأرج الإ ملعلا كلذ مهديزي ال كلذلف ؛سانلا رثكأ اهب لغتشي ىتلا مولعلا عاونأب لصحيال

 كلذو ءءاجرو اًقوخو ةيشخ هبحاص ديزيف ىقيقحلا ملعلا امأو .ىلاعت هللا يصعم ىلع

 لديال كلذو ؛تارتفلا ىف رشبلا اهنع كفني ال ىتلا تاوفهلا الإ ,.ىصاعملا نيبو هنيب لوحي

 .بابكإلاو رارصإلا نع ديعب وهو «باوت نتفم نمؤملاف «ناميإلا فعض ىلع
 . ةقيرطب ال امهيلع ركنأ نم تافآو ءامهتافآو ميلعتلاو ةفسلفلا مذ ىف هركذأ نأ تدرأ ام اذه

 همهلأو ءهادهو قحلا ىلإ هدشرأو .هابتسجاو هرثآ نمت انلعجي نأ ميظعلا هللا لأسنو

 هسفنل هصلختساو «هاوس هيلع رثؤي مل ىتح هسفن رش نع همصعو ءهاسني ال ىتج هركذ

 .هايإ الإ دبعي ال ىتح
 .هيحصو هلآ ىلعو دمحم اتديس ىلع هللا ىلصو

 باك

 ىلازفلامامإلا مالسإلا هجح
 ةيسدقلا ثيداحألا ىف ظعاوملا

 ىلع ةالصلاو «ةدابعلا ىلإ نيملسملا نم نيقسملل ةيوقتو ءدابعلل ةركذت هلل دمحلا
 ءناسحإب مهعبت نم ىلعو ؛مهلآو هباحصأو هلآ ىلع ناوضرلاو ؛ةرهاطلا ةَّلملا بحاص
 .نامز لك ىف ةمألا ءاملعو

 .اهب هللا انعفن «ةعفان ةنسح هيف ةظعوملا باتك

 ىلوألا ةظعوملا
 سا سوهب و سدا ثة دع“ و وهو وجب رع" كب ع 0 ل سوه و ع ها امد دمامم هد اول 7 ا

 نقيأ نمل تبجعو ,حرفي فيك توملاب نقيأ نمل تبجع !مدآ نباي» :ىَلاَعَت هللا لوقي
 نقلا نك تاحعو «كحفب فك ريقلاب نشأ نأ تيجعفو ءلاملا عّمْجي فيك ٍباَسحلاِ هج دج مه لا ا ا ل و 302 ع و ل >2 نت ريش و مم مس ب اه

 وه نَل تبجعو ءاهْبَلِإ نكمطَي فيك اهلاورو اًيندلاب نقْيَأ نك تبجعو «حيرتسي فيك ةرخآلاب
 نك تْبِجَعَو ءبلقلاب رهط ٌرْبَغ وهو ءاملاب رهطي َنَل تبجعو ءبلقلاب لهاج ناسّللاب ملاَع



 كك هيلع علّطم ىَلاَعت هللا نأ مل ب ن وأ ؛هسفت بويع نع لفاغ وهو سائلا بويعب لغ .
 مموج هس 0 حطي ىلع 7 ع هو 8 اخ ىلا عينى دل ف ريل عع # مده وم

 سناتسي فيك دك هذحو بساحيو ءهدحو ربَقْلا لخديو ؛هدحو تومي هنأ ملعي نمل وأ «هيصنعي

 .«ىلوسرو ىدبع ادمحم أو ءاَقَح انأ الإ هلإ ال «سماتلاب

 ةيناثلا ةظعوملا .
 مي كيرشال ,ىدحو اَنَأ الإ هلإ ال ْنَأ ءىسفت تدهشا : : ىلاعَت هّللا لوقي
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 ؛ىئامْعَت ىلع ركب مَلو ؛ىتالب ىلع ربصَي مَلو ءيئاضَقب ضر مَ نم . ؛قلوسرو ئدنع

 ليتنا حبصأ "ا ار ما يا م
 هئاّنغ لجأ نم هَل عضاوَتَف ين ٍزغ ىلع لَخد نمو .ىناكش دقق ىَكَتشا نمو ٠ ىلع
 70 لماع سأ ىلا ذآ - يم ل ل او لوول سس

 اوع رسك نمو .هب ىنلئاَقي احمر ا ل ل
 م5 جو 50 و سس 6-

 أ نم ىلابي ام ءٍلكأَي باَب ىأ نم لابي مل مو ديب ىنبعَك باَب مده هك رْبَق ىلع

 ىف ناك نمو ؛ناصقنلا ىك وهَف هنيد ىف ةدايزلا ىف نكي مل نمو منهج َلاَعَت هللا هّلْخدي
 هلآ لاظأ امو ملعب مَ ام ملع ىََمَ هللا ُروأ لع امب لمع ْنَمو هل ريح توم اَف ناصف

 عازب ل ا قو
 .«(هلمع صلخي مل

 باب ى

 مارجلا بتنتجاو «حرتست ددسجلا كرتاو نعت عنا !مدآ نباي» : : ئَلاعَت هّللا لوقي
 0. م 0 مآ 2 را لا نوار و دام 20000 4

 لق نمو ٠ ملس سانلا لّرَتعا نمو ؛ىتبحم هَل ترهظ ةبيغلا كرت نمو «كنيد صلخت

 م 1 ا 00

 «لمعت ال ملعت امب تن !مدآ نبا .ىلاعت هللاب قئو دَقَف ليلقلاب يضر نمو هلع لمك همالك
 لالا عَمجتو ءاذَغ تْوُمَت ال َكّنأَك اًيندلا ىف َلَمْعَت ! !مدآ َنباَي ؟مَلعت ال ام ملع بلطت فيكن
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 ىف ًةولح ىنوكو «كيف دهازلا ىغَتبآو كْيَلَع صيرَحلا ىمرحا ايد اب 11 دلخمم كنأآك

 .«نيرظاّتلا نبع

 ةعبارلا ةظعوملا

 ىقو دعب الإ هلا نم ري مَ ايندلا ىلع يح حَبصأ م ! مدآ نباي» : ىلاعت هللا لرش

 ال الغشو ءادبأ هْنع عطقتي ال رمَه هبل ىلاعت هللا ملأ ءادهَجَألِإ ةرخآلا ىفو هاَدَك الإ يدا

 نم مْوَي لك صنت !م !مدآ نياي .ادبأ هلغشت الامآو ءادّبَأ ىتغ لاني ال قَفَو ادب هْنَع عرف

 ريثكلاب الو ,عتْفت للعلا القا :دمحَت ال تنأو كقزرب ٍمْوَي لك كينآو «ىردت ال تنأَو كم

 نم ةكئالملا ىنيتأيو لإ ليل نم امو ؛ىدنع نم كقزر كينأيو الإ موي نم ام !مدآ نبا. . عيت
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 «كيطغعُأ ام ىنلتسست !ىل تن دّبعلا سفبو !كّل اَنأ ىلوملا مَعَ ؟لصاَو ىلإ ةلرشو َلز
 100 <20 وهم < سدو جا دج 5 سموم سيو م 7

 ىناسنت «ىتم ىحشست ال تْنأو كذم ىحَتْسأ اَنأو ,ةحيضفا ةآوس دعب ةأوس كْيَلَع رتسأو

 .«ىبضغ نمأتو مهَتَعَم فاختو (ىنم دمت ومالا فاثنو «ىرْيغ ركذتو

 ةسماخلا ةظعوملا

 ةرخآلا وجرَيو ؛لّمألا لوطيو ةبوتلا رصقب نمم نكت ال ! مدآ نبايلا : ىَلاعَتا هللا لو
 ا

 بصي مل عنم نإو ؛عقَ مل ىطغأ نإ .نيقفانملا لمع لمَعيو نيدباعلا لوَق لوقي ؛لَمع ريغ
 قس ىصم هاربا ري ب جس سوس ىو سل سس و اال جس ل

 ضغيو «مهنم سْيلو نوح اصلا بحي ,هنع هني ملو رشلاب ىهنبو .هلعفي الو ربحلاب رمي
 سادي دى اك

 ام ! مدآ نبا .ىفوي آل ام ىفوتسُيو مؤ ال ام لعفيو «لعفي آل ام لوقي .مهنم ومو نيقفاثملا

 ' ءىرْهظ ىلع ىشنت | ! مدآ نبي :كَل لوقت اهلوق ىف كبطاَخنت ضرألاو الإ ديدج موي نم
 10 و د را

 تيب انأ ! مدآ نباي .ىنطب يف دودلا َكّلكأبو ءىرْهَظ ىلع تاوهّشلا ٍلْكأَتو «ىنطب ىف نرخت

 تاّيَحلا ا انو ةَملظلا ل انآو «ةدحولا تيب 1 لالا تيب أَو ةشح ولا
 دوم #م م

 ىتيرخت الو ىنرمعاف «براقعلاو

 ةَسداّسلا ةّظعوملا

 نم مكب سنأتسأل الو لق نم مكب رثكتسأل ْمكَتفْلَح ام مدآ نبي ١ : *لاعت هللا لوقت
 لب ةرضم عقدلالو ةعشنم بلو لع ترجم رثأ ىلع مكي نيمتسأل الو هنو

 نأ ول !مدآ نباي . .ةيسصأو ارك وتيتو ةاادتك ىوركتلاو رالبوط ودا بتل مك

 ىلع اوعمتجا .مكدبعو مكرحو «مكريبكو مكر يغصو مكسنإو مكنجو مكر خآو كلو
 نع ىنغَل هللا نإ هسْفَتل دهاَجي اَمَنِإَف دماج نمو .ةرّ لاَقْتم ىكلم ىف كلَ داَر ام ىتعاط

 2 2 3 ناحل امك دم عم و
 «كب لمعي لمعت اَمَكَو «كب ىّدؤَت ىذؤت اَمك ! مدآ نباَي :نيماعلا

 ةعباسلا ةظعوملا
 1 مُكَل اًمهَتفَلَخ ينإ ر مهاردلاو راتيدلا ديب دك ء اي !مدآ نبايا : ىَلاَعَت هللا لوقي

 متو ىباتك نوذخأت مث ؛ ؛ىنوسدقتو ىنوحبستو ؛ىبايث امهب اوبلتو ءيقزر امهب

 مثضَفَحَو مكتويب متعَفرو مكسوءر قوف اهَتوُلَعْجَتو مهاردلاو راتيدلا َنوَدحأَتو ؛مكءارو

 ه<ج و 85ج ه عه م - 3

 روبقلا ٍلْفمَك مكلثم عامتْجاَو ءّيندلا ديبع مشنأ ؛رارحأ مشأ الو رايح مكأ الق بينويب
 قرع سح طار قر دم #0 رص حاس

 مهبل َنوْبَحُتَو سانلل نوحلصت اذكو ءاَحيبق اًهْنطاَبو اَحيِلَم اَهرِهاَظ ىَري ةصصخلا



 ناي .ةكيبخلا مكلاوحأو ة ةيساقلا مكيولقب نودعابتو ةليمجلا 20 5
 مم ضن مصل ينم“ تبت نبع نين

 .«نولئآسلا بلطي امم رثكأ كيطْعأ ىنإَف 0 دس ل 2

 ةَنماَنلا ٌةَظعوملا
 ىنإو «لفاغب اَنأ امو ءىدس ْمُكَفلَح الو نبع مكَقَلَح ام !مدآ نابل : : ىَاَُت هّللا لو

 دع م طر و هوك
 ىَلَع كَل ربصلاو «ىئاضر ىف َنوُهَرْكَت م ىلع ربصلاب الإ ىدنَعاَم اوُانَت نو ريب مكب
 سا سم اى 034 رم رع

 ءراثلا رح نم يراذتعا نم مكَل رس بنذلا كرتو «ىتيصعم ىلع ربصلا نم م مُكَل رَسْيَأ ىتعاط
 و ومع شو يعريرل سس ىلا سل هه سوس

 سم مكلكو «هثيده نم لإ لاض مكلك ! مَدآ ناي ةرخآلا ٍباَذَع نم ْمُكَل رس ايندلا باذعو
 7 غيب

 .«مكرس هيلع ىَقخَي الم دنع مُكرارسأ وُ الو مُكْدَحْرأ ىلإ اوبوتو ههُنمَصَع نمل

 ةعساتلا ةظعوملا

 تناّقتسا !م مدآ نباي .مُكيلع هللا درتق نيقولخلا اوُملَ ال ! مدآ نبي 0 لاح هللا لق

 ل أب مكبوُلُف مقتست ملو ءىئامسأ نم دحاو مْساَب دَمَع الب ءاوَهلا ىف تاوَمَسلا

 .ةيَساَقْلا ِبوُلَقلا يف ةظعولا ر وت َكلَدَك ءءاملا ىف رَجَحلا نيلي ال امك !ساّنلا هيأ اي .ىباتك
 ل قار تس سل سل اس سل سل هل لل رع هس ل ل تم هس

 هل مهنأو قح توا نأ ومرت فيكو هلوصعت مث : هلل داع مكنأ وده فيك ادن
 ظلي ظل ولم و ااا ا بيل 0 ا

 .«ميظع هللا دنع وهو ايه هتوبسختو مع هب ب كك رق الا هيأت اخرا

 ةرشاعلا ةظعوملا
 «رودصلا يف امل ءاقشو مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق سانا اهيأ اي : يَلاعَت هللا لوُقَي

 الو بُكَلَصَو نمألإ َنوُلصَنالو مُكْيَلِإ نس ن الإ نوئسحن ال ملف ([هض/ : سنوي]
 لا ل يسوع هت لع يب صل

 سيو ؟مكمركأ نمل نومركت الو «مكمعطأ نم الإ نومعطت الو مكملك نم لإ َنومّلكُت
2 

 ءابأ ةملا وصخ يالا :هلوسرو للاب اونمآن يذلا َنوُمؤملا امنإ «لْضَف دحأ ىلع دحأل
 ره صال ريل ىفاهتا ل و م سا 8# ولم ا اى ا# مساع ا اش لا ورب سس ى عيب سو م ا س

 نم نوملكيو «مهئاخ نم نونمنايو «مهسرح نس نوفعيو يهم نم نولصبو لإ
 0 وتس حو سس عع لعل ع م

 ."ريبخل مكب ىنإو ؛مهتاهأ نم نومركيو «مهرجه

 ها يا

 0 مريض يكل
 در ل ل هس ل محي اهل

 0 ب 4 ريدر ايل و
 هس ملط دق ةعطقنم ًايحو ,ةلئاز ةَمْن دارأ مف بهل ةفِرْعَم ال نم اهتاوهش بْلطَيو

 نوبسكي نيذلا نإ .اذه نطابو مّنإلا رهاظ دارأو هايد هئرغو ةرخآلا ىَسن سو فيراصعو



 حح ىلازفلا مامإلا لاسر ةعومجم حسسس#سسس ممل ١١١١ 2>دد

 «ىنورجاتو ىنوعار ! مدآ نباي [11 ينعاعتالا 4 نورتي اوناك امب ,نوزجيس ,منإلا
 0 ا وي اهلا 3 ل دب سول 5 د

 ىلع رطَح الو «تعِمَس ذأ الو هتأر نيعال ام ىدنع .مكحير ىف ىنولفْسأو ىنوُلماَعو

 .«ميركلا باهولا انو «صققنت الو ىتئارح دف الو شب ب

 ةرشع ةيِناَّثلا ةظعوملا ..
 فوأ يدههعب اوفوَأو مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن : اوركذأ ل ! مدآ نيايا :ىَلاعت هللا لوقي

 ىلإ قيرط ال كلذك «ليلدب الإ ليبسلا ىدّنْهت ال امك. :ةرقبلا] © نوبهراف ياي مك دهعب

 ىلع ربصلاب الإ هلا َنوُلَحدَت ال كِلَذَك بصنب الإ لاما عَمْجِي ال اَمَكَو . , الإ ةنجلا
 ىلإ اَوِضْراَو ءمكْنع نيكاسملا اضرب ىئاَضَر اوبلطاو ؛ ؛لفاونلاب هللا ىلإ اوبرقَمَف .ىتدابع
 ءيسومإب :ىَلاعت هللا لاَ .نّيع َةَقْرَط مهفراقت ال ىَتَمْحَر َنِإَف ءءامّلعْلا سلاجمب ىتمحَر

 هم ربو ع عطرا سل عع ل هيل راسو هم

 مو نذلا ةروص ىَلع ةمايقلا موي هئرشَح نيكسم ىّلع ربت نم هنأ خلاف لوف ام عما

 لوم ظرو ص اس ل هما مص تدم و ل 0 2 000

 رْيَغ ةماّيسقلا موي هترشح نيكسم رس كهل ٌضرَعَت نمو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف تعفو هل عمضاوت

 ىف ةكئالملا هئحفاص ىب ْنَمْوُي نمو «ةبراحملاب ىنزراب َدَعَف اًريقَف َناَمأ نمو رم وردم

 .«ةرخآلاو ايندلا

 ةرَضَع ةشلالا ةَظعْولا
 دق دباَع نم مَكَو ٍىَوَهْلا جير هتأفطأ دق جرس نم مك ! مدآ نياي» : : ىلاعت هللا ل ليس

 تنص نم مك و قفا هدسْفأ ريقف نم مكو ءءاَنَعلا هدسفأ ىنغ نم مكَو «بجعلا هَدَسفَ

 خياشم الولف 99 هدسُفأ لماج' نم 7 «ملعلا ه هدسفأ ملاع نم مَكو ,ةيفاعلا هتدسْف
 ءاديدَح مكقوف نم ءاَمْسلا تلعجل عقر مث ةانهنو ؛عضر لاضطأو ؛عشح هقخ تانفو عكر
 ىف تتبنأ الو قرط اللا كس كرا ا ال تسلل ل

 سا م داسو اف ومال #3 ىلع سل

 .«اًبص باّذعلا مكيلع تببصلو «ةبح نم ضرألا

 ةرشع ةعبارلا ةظعوملا

 مار رت رصلاو ىلإ مىتجاَح ردَقِب ىنوُبلطا ! مدآ نبي ” : :ىَلاَعَت هللا لوقي
 لك و» و ةرتن | مكبونذو «ةرضاٌخا مكقازرأو .ةرخأتسملا مكلاجآ ىلإ اورظْنَت الو ءراثلا َلَع

 .1مح :صصقلا] 4 توعجرت هيلإو مكحلا هل ههجو الإ كلاه ءيش

 ساه سد ره 9 06 هه

 ةرشع ةسماخلا ةظعوملا
 وربس ساس لل رع ل مد .فرز

 مكلمع حلص ءمكمدو مكمحلو مكنيد حّلص نإ !مدآ نْباَي » :ىلاعَت هللا ل



 حا ا تب سس سس سبا ىلازفلامامإلالئاسرةعويجبم بح

 00 نق دل يق را ين
 ابصملا اك نك الق ممكمدَو مكمحلو مكلمع دف كدي دَسَف نإو «يكمدو يكمل 2

 - سدا

 ا يل «كبلَق نم اًيندلا بح جرخأو ؛سانلل ئضيو هنن
 د لا

 ليخبلاو ؛مورَحُم صيرحلاو موسقم قزرلا نِإَف «قزنرلا عمج ىف كستب قفراو ٍءادبأ دحاو
 ل ير ا 2 ل
 هللا ةمكح ريخو ؛مولعم قحلاو ؛مولعم لجألاو موش ء ءاصقتسالاو ٍ؛مودت ال ةمعنلاو مومذم

 ديو ا ا
 ام ريحو «نيقيلا بوُلقلا ىف ىتأ ام ريخو «ىوقتلا دازلا ربَحو :ةعابقلا ءانغلا ريح ءعوشملا

 رسم ل

 .(ةيفاعلا متيطعأ
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 ةرشع ةسداّسلا ةّظعوملا.

 مك 1١. :فصلا7 4 نوُلعفت ال ام نولوقت مل اونمآ نيذَلا اهيأ ايإ) : ىلاعَت هللا ل
 سم سا عش وسم ماش عمو تم هوسات و تبدودو < < هس هل ع

 مك ولع الو نورمأت مكو نوهت ' هْنع متسَل امع نوهت مكو «نوفلختو ولون

 0 ا ل ا

 ؟ناتجلاب زوفلا رققحت مأ ؟راثلا نم ٌةءاَري مكديب مأ ؟ناَمَأ توما نم مكدْعأ

 و لتألا لوط ايدل نم مُكَرَعَو ءناسحأإلا مكدسفأو .معتل تلا معلا مكترطب رطبأ ؟ةمحر لمحل
0 101- 

 ىف ىقب ا مكسفنأل اوُمدَقو ٌقدودعم مكسافنأو ةمولعم مكمايأف ةمالسلاو ةحصضلا اومنتغت
 ساو مسا سا لش ىس يف ىو عوام

 تجرح موي نم «كرمع نم مدهي موي لك نإو “كلم ىلع مدت كن !مدآ نبي مكي
 لثمك م ةدلا ىف مُكلَتَم !مدأ نبا 0 هلم هع سس ىلا سا سا ص وسو .ه-< 2

 هي 1 7
 هسفن قرحي ىذلا بطخلاك نكت آل ءتنأ كلذكف هيف بشتنا لسعلا ىف عقو ملك «باََذلا
 .«راثلاب ه هريغل

200000 

 ةرشع ,ةعباسلا ةّظعوملا

 اًيَح كلَمْجَأ ,هْنَع كيه امع هتلاو كتم امك لمع !مدآ نيب : ىلاعَت هللا و
 208 ل مي

 ناك نإ !مدآ نباي . .نوكيف ن كك ءئشلل تلق اَذِإو ءادَبَأ تومأ ال يح انو ءادبَأ توم ال

 «احيِبَق كنطابو احلم كرهاظ ناك اَذِإَو نيقفانملآ سيئر تْنَف احببت كْلَمَعَو ل كلو
 00 سل ههب

 0 يي مهعداَح وهو هللا نوعداخب .نيكلاهلا نم تْنَأَق

 00 ىِركَذب راهنلا ل ا ا اا لكدبال مدآ نباي . ري «يركذب رام ةنجلا !مدآ نباي

 هل نوكأو م يلا م 5أو ءريقتلا نموا بيِرَمْلا ىو ئِإَف ؛ىلجأ نم تاوهشلا ع هنن

 0 ْتَناَك ْنَمَق .قوفشلا فوطعلا جوزلاك لمارأللو «ميحرلا بلاك
 .«هتيطعأ ىنلأس اذإو «هبيجتسأ اًئيش ىنآعد اذِإ

 ةرشع َةنماَثلا ةظعوملا
 موش مم ا سم اي #عرم دش  ىفاد هس ظم اشو د عش شدسم هل يمس نا ع عل
 ىنوسنت ىتم ىلإو ؟وكشت ىلثمل سيلو ىنوكشت نم ىلإ !مدآ نباي» :ىَلاعَت هللا لوقي



 د ىلازفلا مامإلا لئاسر ةعومجم مص سس ممل*ص ١١١ حج

 دَحْجَت ىَنَم ىلِإو ؟دييعلل ٍمالَظب تْسَلَو ىنورفكت ىَنَم ىَلِإو كلذ مكنم بجْوَتْس أ مل
 2و كا

 ىتم ىلإو ' يرش ىلع ىلاو؟ نعت الاب كاقلكأ لو هيك فت يم ىو حل ٍ

 دقن؟ را ا

 0 مُكيلع ءامسلا تلسرأ ىذلا انأو «ىئاضق متطخسو ىنومتوكش
 ولا ى م

 الوبكم رودقم اردَق يتمحر ٍمُكَيَلَع تلرْنَأ يذلا انو ؛مخنلاب م مشنمآو ىنومترفك دف ءمجنلا
 ل ا مس مره ص يب ىعلس لأ عش ل

 دقق «ريخب تسسلَو رش انأ :لاَق ,مايأ ةثالث توق مكدحأ ءاج اّذِإَف ءاموسفم اًنوزوم ادودعم
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 هه وس م« - همس

 عرفي مل ةالصلا توب ملع ذو «ىباّتكب فختسا دَّقَف هلاَم نم َةاَكّرلا ْعَنَم مو ءىتمغن َدَحَج
 2 2 2 2 ام لدم اهل
 .«ىنع لفغ دقف اهل

 ىنرفغتسماو كدر نر كشاو تقرأ أ عضآوتو ربصا !مدآ نياي» :ىَلاَعَت هللا لو

 قّدّصتو «كطغأ ىنلأساو كِيَلَع بنأ ىلإ تو كَل بيجتسأ ىتوَعَد اَذِإو «كَل ْرفْغأ

 ؛ةحصلا لوُطب ةّيفاعلا ىّتم بُلطأو «كلَجأ ىف دزَأ كمَحَر لصَو «كقزر ىف كل كرا

 .ةعاتقلا ىف ءانَعلاو «ةيوتلا ىف هلا ىلإ عّرولاو ,ةَبْغرلا ىف ف صالخإلاو ٍةَدَحَولا ىف ةمآلّسلاو
 فيكو ؟لاملا بح َعَم هلل بح ىف عمطت فيَكَو ؟عّبشلا عم م ةدابعلا ىف عمطت فيك !مدآ نبي

 يو راش ممل بلل ف د
 ىف عمطت فيَكَو ؟لَخِبلا عم اضرلا ىف 0

 سس 7

 .2؟ملعلا ةلق عَم ةداعسلا ىف عمطت فْيَكَو ؟حذل | عمو اًيندلا بح َعَم نجل

 نورشعلا ةظعوملا

 لَو «ىَذألا ِنَع فَكلاَك عَرو الو ءرييدتلاك شيعالا ! سانا اهب اي : ىلاعت هللا لقي

 َرَمَظ الو ةْيْشْخاَك ةالصآلو .مّلعْلاَك ةفاَبع لو «ةبوتلاك عيفش الو «بّدألا نم عَقَرأ بح
 غرف !مدآ نبا .ملخلا نم سنآق يفر الو هِلْقَمْلا نم ني نيز الو «قيفوتلاك ةداتشالو ب ريصلاك
 نق .يركذ نع لقتال حار كمنسج ىف لحأو كقزر ىف ربو «ىَنْعَك لَ الم ىندابعل

 كرم نم ىقب ام ترصبإأْوَلو ءاّمه كردصو ءابصنو ابعت كندَبو ءارْقَف كلف لأ َتلَمَع

 «ىتضيرف تيد يقيفوتبو «ىتعاط ىلع تيوُق ىتيفاعب !مدآ نباي .كلمأ نم ىقب اميف تدهز
 يتنتيو «كسفل ديت ام ديرت ىتدارايو ءءان ام ءََن ىتنيشمب «ىتيصنم ىلع ت بروف يقؤربو
 تيل ىمطت ىو “تنشعع يلضق ىفو «تحبصأو تين ىف تْعَجَرو تدعو

 م

 .«؟ىرذكشو ىّقَح ىَدَون ال مَ «ىرْيغ ركدذتو ىناسنت مث ؛تْلَمَجَت ىتيفاعبو
 ساس



 -8 ىسازغلامامإلا لئاسر ةعومجم جح

 نورشعلاو ةيداحلا ةظعوملا

 باَذَعْلاَو ,ةلرابخأ وُلَبب ةماّيقلاو كَراَرْسأ فكي تؤملا !مدآ نب دا ىلاعتا هللا لوفي
 تفر اذإو «تْيصَع نم ىلإ رظْنا نكلو ؛هرغص ىلإ ظنت آلَ ابَْذ تب اَذإف «كرارْسأ كتيب

 آل كنإف ؛ريغصلا بْنَذلا رَشَحَتَلَو كَقَرَر نم ىلإ رظنا نكلو تلق ىلإ ظن الف البلف انْ
 20 دس هلا لو هي عي جم“

 ىَلَع لمثل بيبد نم َكْيَلَع ىفْحَأ ىرْكَم نإَف ءىركم نم نمأت الو ؛هتيصع بْنَذ ىأب ىرد

 ؟كتبهت امع امع تيهتنا لهو ؟ ىبضَع َترَكَذَف ىنتيصع له ! مدآ نباي .ةّملظملا هلْيَللا ىف اصلا

 نم ىلإ تنسخأ لهو 0 ا و ا

 ل حا ير

 كك ؟كناربع دمع لعد ؟لدلو تأ لَ رجم نم نع لَو ؟ ؟َكَناَح

 رظْنَأ نكلو (مكتساَحَسَم نلاواو مكر وص ىَلِإ ٌرظْنَأ ال ىَنإَ ؟كاّيْندو كنيد رْمَأ نع ءاملعلا

 .مكتم ٠ لاصخلا هذهب ئضرأو مُكبوُلت ىلإ

 نورشعلاو ٌةيِناَنلا ةَظعوملا

 َرَعَأ تالَجَو نإف ؛ىَقلَخ عيسج ىو كسنفت ىلإ ظنا !مدآ ناب :ىلاعت "هللا لوَعي
 اتاك نإ حلاصلا لمعلا ةَبوَتلاب كّسفَت مْ الإو كِل هتسارك فرصا ٠ دكا نياك

 انعمس متلق ذإ هب مكقئاو يذلا هقانيمو مكيلع هللا ةمعن اوركذاو )ف .ةزيزع كيّلع كسفن

 ناك مدي)» ؛ةقاحلا موي نيالا ٍمْوَي «ةماّيقلا ٍمْوَي لْبق هللا اوُقناو ٠ 1 :ةدئامل] 4 انعطأو

 4 نوردتعيف مهل نذؤي الو 52) نوفطتي ال موي ط1 :جراملا] (ةَنس فْلأ نسمح هرادقم

 :ناسإلا 1  اريرطمف انوع اموي ةحيصلا موي :ةماطلا موي 21.76 :تالسرملا]

 موي ,ةموميدلا موي 60 ,راطقنالا] هلل سوي رمألاو ائيش سفنل سفن كلمت ال موي 0

 مي «لاوزلا ليجْمَتو «لاكتلا لوُلحو «لاَبملا عقاوم فجرت هيف موي ةعراشلا ٍمَْي للا

 ال مهو انعمس اولاق نيذلاك اونوكت الو )و «نادلولا بيست هيف مْوي كردلاو ةحّيصلا
 و داب

 17١. :لافتألا) 4 نوعمسي

 ةركب هوحبسو 57 اري ريك ارْكذ هللا اورْكذا اونمآ نيذّلا اهي ايل: ىَلاَعَت هللا ُلوُعَي



 هللا اَنأَف ! ىمآلك عمسا .نايبلا بحاصاي «نآرمع َّنْب ىسوماي .[17241 :بازحألا] 4اليصأو

 تاَفعَضَمَو .نمحرلا بضَقب اًبرلا لكآ رسب «نامجرت كتْيبو ىنْنَب سيل «نايدلا كلما

 «كقّزر ىف اًنامرحو .كندب ىف اًمقَسو كِبلَق ىف ٌةواَسَفَت دَجَو اذ !مدآ ناي .نارستلا

 ىتَح كبد ميقتسي ام !مدآن 1 .كينغي ال امب تلكم كنب مَعَ اف َكِلاَم ىف ةصيقنو
 نو توق دع ف

 بويع ىف تر اذ !مدآَنْباَ .كّبر نم ىبحَتسَت ىتح كئاَسل ميقتسي الو ؛كئاسل ميقتسي

 هجم سا سوم

 نإ ! ٌتّسأ كاسل !مدآ َنباَي .ن نمحرلا تبضغأو ناطيشلا تْيضرأ دقق «كيع تيسنو سانلا

 .«كناسل قآلطإ ىف ككالهف كلم هتقَلْطَأ

 , دورشعلاو ةعبارلا ةظعوملا

 :رطاف 1 © اودع هوُذخَناَف دع مكل :ناطشلا نإ !مدآ نباي» : ىلاعت هّللا لوقي
 ساس ص ماس ريب رسل هس سعي

 ءافص اًفص نمحرلا ىَدي َنْيِب نوموقتو ,ءاجوق جوف هيف نورشحُت ىذا مولا اوملعا 03
 موش مود

 ىلإ نيقتملا رشحت موي )» .ارهجو رس متلمع امع نولآستو ءاقرَح اًكَرَح باتكلا َنوءِرْقتو
 22 و دوا ود نع ها سل

 ,ديعوو دعو مك. [(6 24ه :ميرع] ادري منيح ىلإ نمرعملا قوسنو مع ادفو نمحرلا

 هترطْأ اصلاَخ هرهد ىف ىل ماص نم ؛ىئاطلسك ناطلس سلو ىل هيبشاال نا نأ قنإف
 هوت الس لى يلبس رسال ه مد

 متنمأ ىمراحم نع هنيع ضغ نمو .ىنأست نم نأش هل ناك امئاف هليل يف تاب نَمو «يناولأب
 م

 رصانلا ان ىنوُظَفَحاَف ظفاحلا انو «ىنوركشاف معنم ا ان انأو ءىنوُفِرعاَف برلا انف .ىنارين نم

 انأو .ىنوُلأساَف ” ىطغملا ان انو , ,ىنودصُفَف دوصقللا نو «ينورفُعتساَف رفاغلا انأو ؛ىتورصناف

 .«ىنورّدحاَف ملاعلا انو ؛ىنودبعاَق دوب ا

 نورشعلاو ةسماخلا ةظعوملا

 امئاق معلا اولوأو ةكئالملاو وه ألإ هَل الهنأ هللا دهش لح ! مدآ نايل : : ىَلاعَت هللا لوقي

 :نارمع لآا 4 مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ كي ٍميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال طسقلاب

 لاذ 4 نيرساخلا نم ةرخآلا ي ٍ وهو هنم لبقي نلف انيد مالسإلا َرْيَغ مَع نمو 0(

 فرع نمو ءاجَت هَعاَطَ اًصلاَخ هللا فرع َنَمَو .ةنجلاب نسحأ ئش : لك رشو 4 : نارمع
 ريل عي اي اب 0 ل ل

 ل هاصعَف ناطيشلا

 نم ىدهي هللا نإو ىذه اهل مث ةرخآلا َفَرَ نمو دعس امهضقر مث ايئدلاو َناطبشلا

 ؟(ذاَل كمامتما لوُطَف «قْز رلاي كَ لفك ْدَق ىَلاَعَت هللا ناك اَذِإ مَآ نبا .نوبلقت هْيلِإو ءاشَي
 اَذِإَو ؟اَذاَ ةلفَعْلاَق ىلاعت هللا ودع ِسيِلْيإ ناك اًذِإو ؟اَذاَ 1 لخبلاَ هللا نم فتخلا ناك اَذِإَو
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 نآك اَذِإ و كذاك ةيِصْخَلاَك -:ةئجلا هللا تفاوت ون ناك اَذِإ و , ؟اًذاَل ىف رتسالاق ,راثلاب ب ةبوقعلا ٠ تناك



 ها هب ب ب بسسس سس ب  ىلازفلامامإلا لناس ةعومجمم بح
 و

 ال هّللاو مكان امب اوحرفت الو مكتاق ام ىلع اوسأَت البكل ظ؟اَذاك عَرْجاَف ىئاضقب يش لك
 .[ :ديدحلا) «ٍروُخَف َلاَتْخم لك بحي

 نورشعلاو ةسداّسلا ةظعوملا

 َنإَف لل ماَيقلا دا ددجو «ديعب قيرطلا نإف دازلا نم اوردكأ ! مدآ نباي» : ىلاعت هللا لوقت
 00 ا ها ةعدد د

 كتاوهشف ٍرريصب دقانلا َنِإَف لعفلا صلخأو ؛قيقد طارصلا نإ لمعلا اوُققَحَو «قيمع رحببلا
 ىف ىلإ ترشتو كَل نكأ ىل نكو :نيعلا روحا كِيدَلو «ةريخآلا ىلإ كتَحاَرَو هلا ىف

 مه يو د, يع ع

 .«نينسْحملا رج عّيضي ال هللا نإ «راربألا بحو اًيندلا ناوم

 نورشعلاو ةعباسلا ةظعوملا
 نزور داو رن اقاوم و عبو قوه 2 8:

 مثهَجَو ءسمسشلا رح نم َنوعَرْجَت مَدْنأو وصمت فيك !مدآ نايل : : ىلاعت هللا 1
 ذي ا ل هوب 2

 راَلا نم بعش فلآ نوع اهم لك ىف اَضْعَب اهَضْعَب لكأي نارين اهيف «تاَقَبَط عبس اهل

 فلآ َنوعْبَس تيب لك ىفو ءتيبفلأ نوعبس راد لك ىفو. ءراد فلآ نوعبس بغعش لك ىف
 2 00 يا هوس  ى ساعم

 هراَن نم بْفَع فلآ َنوُعبس توبات لك ىفو ءراَن نم توبات فلأ نوعي رثب لك ىفو رتب

 ال لا سل سر ا فلأ ٌنوُعْبسٍت وبات لك ىَلَع
 ه0 ا _ 2 ه سم. 2 رض

 نوعبس ناب ان لك لوط ؛رات نم نابعت فلأ نوعبسو ان نم كّلم فلأ َنوعبس دئاق لك عم
 ماوس سمى" هن م

 «بَنَذ فلآ برقع لكلو ءدوسمألا مسلا نم رْحَب نابع لك فوج ىف ,راَن نم عارذ فلأ
 همم هده م سا عظوعل | دع نمل مم و و

 ىسُفتبُ ىتفتف رَمْحألا مسلا نم لطر فلأ َنوعبَس بَنَذ لك يف ءعارذ فلأ ٌنوعّبس بْنُذ لك لوط

 رومعملا تيبلاو 11 روشنم قر يف <11 روطسُم باتكو ها روطلاو لف ٠ .فلحأ

 تقَلَخ ام مآ نبي او روطلا] (روجسُملا رحبلاو هى موفرملا فقسلاو 525

 «ىنازلاو ؛هلاَم نم ةاَكزلا عناَمَو ؛ىئارملاو نْيدلاولا قاعو ,مامتو ءرفاك لكل الإ نرسل
 ناريخلا ىذؤم لكلو .ةحئانلاو رداغلا ريجألاو .يبتبلا ملاظو ءرْمَملا براشو ءابرلا لكآو

 اروفغ هللا ناك تانسح مهتائيس هللا لدي كتوأف اخلاص المع لمعو نمآو بات نم الإ
 هس

 ديعب رفسلاو ةفيعض نادل ' نإف داع اي مكسفْنأ اوُمَحْراَف .[ - :ناقرفلا] 4 اميحر

 1 .«نيماَعلا بر ىضاَقلاَو نيصَب َدقاَنلاو ”قيقد طارصلاو «ليقُت لمخلاو

 نورشعلار ةَنماّثلا ةظعوملا |
 عسر با و

 نإ ؟ةَعطَقْمم ةّيَحَو ,ةلئأز نا ايند ىف مكبر َفْبَع سلا هبأ ايا + قلاب هللا لقي
 2 5 عصا ل ل سو تس مل هاو كما د را م

 لك ىف ؛ةّضور فلآ َنوُعْبَس هج لك ىف ةئاَمّشلا اَهباوْبأ نم َنوُلُخَْي نانجلا نيعئاطلل



 ب وم
 ل6 نلف هد رمرلا ل راد فلأ نوعيس رصف لك ىف «توقايلا نم ددضك لا: نوعس ةقور

 جا سرعواس

 لا رتل لل و ا نا ل متل وق كا

 ةنح ف 1 نوعبصا ةدئام لك ىلع ءريغلا نم ةدئام فلآ َنوعبس ةروصقم لك ىف ءءاضيبلا
 سا لص رتل يع 5 ري هدم رظ سد و 2 عاما ريوس

 فل ا ا ل ل
 يما ملام 2

 2 هر 3 -

 ير ل ل ل ايدلاز
 تيزي نر 6

 ىلع نارح رألا نفاةحسح فلا روكي تيب لك ىف رامّثلا نم َنْوَل فلآ نوعسس رهن لك
 و ىلع «نار هل م ع هك ص 2 ياو, ١

 0 ٍنينأدك ةقيصو فلأ نوع اهدي نيب ءنيعلا روخلا نم ءاروبح شآرف لك
 2 2 ا 1 2

 رطل 5 جوي ةهافو طرب بلك ىلع حلو سمس ألو أر

 اوناك امب ا *20+ دونكملا ؤل ؤلؤللا ٌلاَممَأك علق نيع روحو 20 نوهتشي امم
 3 . يع ص ع هس راس 0 تع جا” نع

 الو ,نوموصي الو نونزحي الو «نومرههي الو اهيف نوتومي ال. [15 -2 ,.ةعقارلا) 4 نولمعي
 ظاهر ا 1 0 ا
 44 :رجحلا] 4 نيجرخمب اهنم مه اموإ» نوط رت الو نولوب لو نوف رحب الو نولضب

 ءايندلاب ةناهتسالاو ,قدصلاب ىلإ بركس «ىتمعنو ىراوجو «ىتمارك ركذو اهبلط نمف

 . ليلقلاب ةعاتقلاو

 نورشعلاو ةعساّتلا ةظعوملا
 تلك ملا ىلاَم نم كل اَمَق «ىدْبع تنآو ىلاَم لاما !مدآ نبا : ىَلاَعَت هللا لوقَي

 دحاوو ءيل دحاوف :ماسقأ ثالث تنأو انآ .تيقبأَف تقدصت وَ «تيلبأف تسل وأ «تينثأف

 يتب ىذلا امأو كَلمَمَف كَل ىلا امو «كَحورَف ىل ىدلا امأَق ؟كَنبَيو ىنيَب لحاوو كل
 لإ ريف ديفا يرد عتقاو عروت ! مدآ نبا .هباجإلا ىثمو ءانعدلا كنمف كير
 برعلاو ءروجُفلاب راثلا اوُلْحَد نيذلا ءارمألا لم تنك !مدآَن باي .ىندَجَت ىبلْطاو
 اي هرلاب دابسعلاو عاّنصلا و ةلاهجلاب ة ريما 11 ايوا ساو «يلاب ءاملعلاو ةيضتملاب

 هذ و رود و اسر وع
 .«؟ةنحلا بلطي ( نم نيأف .بذكلاب , ءاَرَقْفْلاَو .ربكلاب ءاّينغألاو

 َنوُنالَّثلا ةظعوملا

 متنأو الإ نتومت الو هتاقن قح هللا اوَُنا اوْنمآ نذل اهيأ اي8» :ىَلاَعَت هللا ُلِوْقَي
 الب دعرلاو قربا ٍلَئَمَك لمع الب مّلعلا َلَمَم اَمَِإ !مدآَنباَي 01 نابع لآل ( نوملسم

 الب سوق َلَثَمَك ٍلَمَع الب ملاعسا:لثمو :ةَرَمَث الب ةرجش ٍلَثَمَك ملع الب ٍلَمَعلا َلتَمو ءِرطَم
0 

 52 يو يعبت#

 يو را



 هحاوأأأ تحبس سس سس سس  ىلازفلا مامإلالئايرةعووجبم لح

 ٍلَمَك قَمحألا َدْنع ةظعؤملا لَو ءاًفصلا ىلع حلما عِرْرَي نم ٍلَِمَك ةاكز الب لاملا لثمو ءر سو
 ل سس ساس

 نم دنع ةظعوملا لثمو .عقاب رجح لثمك ملعلا عم . ىساقلا لثمو 0 ا

 ىلع رَذقْلا لسفي نم لثمك مارا ن نم ةقدصلا 0 (روبقْلا دْنع راما لكمك اهيف بحري ال
 الب ءانبلا لثمَك ةبوت الب ملاسعلا ٍلّثمو حور الب ةنج ٍلَتمَك ةاكز الب ةالصلا مو ءهلوبب هوت

 00 ا ؟فارعألا] 4 نورساخْلا موقلا لإ هللا ركم نم الَف هللا ركم اوما! سس

 7 َنوُثالّلاَو ةيداحلا ةظعوملا

 عمجأ ال ىف «كبلق نم ىتبحمو ايندلا ىَلِإ كليم ردقب ! مدآ نبايا : ىَلاعَت هللا وشي
 هم سما سرع مصاو تاس 201

 درجتو «ىنرت عوجتو .ينذ رعت عروت | !مدا ْنْباَي ادب دحاو لق يف ايدلا بحو بح
 6 كي ع

 دنع كركذأ «ىرئذل غِرفتو ءيتبحم كسبلا كَلَمَع 7 ءاّيرلآ نم صلخأو ءىَلِإ لصت ىتدابعل
 اساس عسا اس سل 3000 هع ع ماعم

 ٍرْيَغ فاختو ىلاعت هللا لوقت ىتم ىلإ هللا ريع وجرتو «هللا ريغ كبلق ىف ! ! مدآ نبي .ىتكئالم
 إف .لركذ نع كاسل رت مو «هلل الإ فحت مو هلل ريغ كمه ال انقح َتْفَرَع ولو ؟هلا

 رّقفلِإ ن نم تبفخ امك راثلا نم تفخ ول !مدآ نياب .نيبذاكلا ةبوتم رارصإلا نع ل لاصييتسالا
 ايدل اير اسك دلل نت تعور ! مدآ نباي . .بسستخَت ْمَل يح نم كتيغأل

 ةكئالملا مكْبلَع تَمْلَسَل « ًاضعَب ضعي مكضعب ركذي امك ىنومئركذ ولو «نيرادلا ىف كندعمأل
 اوك الق ءنيلسْرلا ةمارك ْمُكُسركأل ايندلا نوُبحُت امك ىتداّبع مسيح ولو ءايشعو ةركب
 .«بيرَق اَهَلاَوَرَف ءايندلا بحب مكبولت

 َنوُنالُثلاَو َةيِناَّلا ةَظعوملا
 نم ريثك ىَلَع َكِرْبَص نم كْيَلَع َرسْيأ ةيصْمللا نم ليلق ىلع كرْبص١ : ىَلاَعَت هللا لوَعي

 ةَعأطَلا نم ليلق يلع كربَصَو 5 :ناقرفلا) 4 امآرغ ناك اهباذع نإ منهج - باَذع
 معطأ نأ لبق َكَل تئمَض ام هّقّئلاب كْيَلع !م دآ نباي ل كبقعي

 هع ةححرم سرس رع ل 00 0

 ل ا

 ! مدآ نباي .رْبلا رْيَغ نكس كَل سيل .ةرخآلا ركذب كلف رمْعاَو ءباسحلا موي كت دانسح

 نع هسفن ىهن نمو هرشلا نع فك رانلا فاخ نمو «تاريخلا ىلإ عراس ةنججلا ىلإ قاتشا نم
 ريغ ىلع تنآو ةبيصم كتباَصَأ اذإ !نارمع نب يسوم ايو. .ىّلعلا تاجردلا لان تاوهشلا
 نمز! ينوماب .ربكألا توم ا وه تانسحا نم رْقَفْلا !ىس وماي كس الإ موت الف ةراَهط
 .«مدني ال راختسا نمو « مدن رواشي مَ

 َنوُنالَتلاَو ةَلاَّثلا ةظعوملا

 هرْهَظ ىَلَع ءملا لقي َْمَك َناَك هلَمَعب ةعمسلابَلَط ْنَما لو رع لاس هللا لع



 تل ىلارفلامامإلا لئاسرةعومجم تحسس سبل ١١ دس

- 

 نباي .نيلي ال ءاملاب دَحَنا اَمَلكو ؛ءىش هلّمع نم لبي الو بصتلاو بعت هُنا «لبجلا ىلإ

 !مدآ نْباَي !نيصلخملل ىبوطق :ىهجول ًاصلاَخ َناَك امل لمعلا نم لبفأ مل نأ معا ! مد
 هلا م م 8

 بونذ :لقف لق البقم ىتغلا تير اذإو «نيح املا رئاتشب ابحر :لقق ًالبقم رققفلا تْيآراَذِإ
 ههم كب م سرب ىلا لص

 نياي .ميجرلا نآطيشلا نم هللب وع :لقق كانه سوم فيضلا تير اذإو فوقع تلجع

 ؛ىقزر قزرلا ؟ىتمعن : كبل نأ ىشحَت اَمأ ؛ «ىلوسر فيضلاو ءىدبع َتْنأَو ؛ىل لاما !مدآ
 0 يبن مه مر

 ثآلت !مدآ نبا ؟كِيَلَع تمَمَنأ ام ىلع ىندمحت آلَقأ :َكِيَلع دئَأَع هعنتو كَل ركشلاو

 ام لعشت مل اَذِإَ «”كفاّيضأو كتّلئاَع رم كمحر ةَلصو كلام ةاكز :كيلع تاجاو
 راس سا نسل ف رين دامم وس
 قح ىعرَت امك كراج قح َعِرَت مل اَذِإ !مدآ نبي نيلاَعْلل الاكت كتلعج .كيلع هتبجوأ
 ىلع لكتت ال !مدآ نبي .كئاعدل ٍبِجَتْسَ مل كّلَمع لبْكأ ملو كِل | رظنأ مَل كلاّيع

 0 ا له ع ص كم رسل

 نم اهتنجرخأ ىو .ةقطن نم كلوأ نإَف ىقلَخ ىلع ربت الو ءهلإ كّلكُتاَف كلنم قول

 كِيَلَع تمرح اَم ىلإ ظنت الو .[ا/ :قراطلا] 4 بئارلاو بلصلا نيب نم إ» .لوبلا جرْخَم

 ردو سلا كلا ىلع باسم الا ملطاو كتم لم ناب مز رش دان
 مو

 .«رودصلا تاذب ميِلَع ىنإ ؛ِنْيع ةَقرَط كتريرس نع لفغأ ال نإ (ىَدَي نيب ادَغ َكَمَقَم

 نوُنالَنلاَو ةعباَرلا ةَظعوْلا
 .ىدابع هَل مدختسأَو «ىنمدح ١ ل نيخأ ىنإَف «ىنمدخا !مدآ نيا و ع هّللا ل

 مل ل يس ل سم ل 5

 الفهم يقب اًميف ىنيصٌَت ام ردَق الو كرمع نم ىضم اميف ىنتيصع ام رْدَق ىردَن ال كنف

 كتاوخإ نأ وَ :ليلج بر انآو ليل دبع نإ ءىنالبعاو ديزأ ال لاعق ىنإت ءقركد سنن ٍّ

 ماسلا نس سل تل سل يال

 ولاَ ا ءاهْنم َهَمَلعأ ام ىلع َكنم اوعّلْطاو كبد ةحئار اود مآ ىنب نم كيبحمو

 هدم هل مت ا ا

 كئدَلَو ذنم ناَصْفن ىف مْوَي لك ىف كرو ةدئاز موي لك ىف ىهو فيكف كوُبراَك الو
 20 0 7 اما هس اس

 ىف جاومألا هنطاحأَو ؛بَشَخ نم حْوَل ىَلَع داَعو هبكرم رَسَكْا نَم سل !مدآ نب اير !كمأ
 ! مدآ نباي .رطخ ىلع كلمع نمو نيحو ىلع كبوُنذ نم ْنُكَف كلم ةبيصُم مَظْعَأب محبا

 عم يصاسملاب ىلإ تنأو كنَع ىنغ انو كبوُنُذ كِيَلع رتسأو ةّيفاعلاب َكِيَإ رظْنَأ نإ
 هه #آذ

 .ةيقاب ىهو ةرخآلا برحَتو ٌهَئاَف ىهو ايلا رمت ؟ىَتَم ىَلِإ ىراذت !مدآ نبا .ىلإ كنجاح
0 

 صرألاو تاومسلا لهأ نأ ول !مدآ نبي .مهتقم نم اًنْرَح ْمِهْفاَخَتو ىقلَح ىرادت !مدأ نبا
 8 مو طا لاس

 ير رع را يحل ل
2 51 3-08 8 40 

 2 را 2

 اك سرح ل 0 .هدسحو هيْغبو هتميمنو هديكو وا

 35 :فيقلال «رفكُيلف ءاش نمو نمّوِلَف ءاش

- 



 د 11١ نحت سي سس بس ىلازفلامامإلالئاسرةعوميجبم ح

 نوُثالُّثلاو ةسماخلا ةظعوملا

 مظعأ مهيأ يرذت ال ءِنْيَتَمْعن نيب تحَبْصأ كن ! مد نيايلا : لجو 7 هّللا 0

 ام سلع اَمبَسَنلا ملع وو كيلع ناو هَل أ ساثلا نع ةروتسملا كبونذأ كدض
 0 0. يح اخ مين اولا نم ٍمَظْع كْنَع هاَذأ فكو كيَلإ مهَجاَحو مب َكاّْعو َيِفاَعلا كلذ 23 كيلع اعلم
 ردا دارك رز ءءاّيرلا نم كَلَمع صلخأو كِيَلَع ىتمعن ردق فرغاو ىندَمْحاَف

 هم الاسس هس حاس

 ا نيو حلا را .يشرع تحت كرِبَح لمجاو ءفئاخلا
 م نك رو هل

 10 آو مكنتسلا نم ىكبت مُكنادبأو «مكنادبأ نم ىكْبت مُكَلاَمَع

 كيل د م «َكيلَع قَمْنَأ قفثت ام ردقبف ادي ُدَفَْت ال ىناَرَح ا
 ّ «ىف كنق مدعو قفا كفوَحو َكَنظ ءوسل كتقَرر امب نيكاسملا ىَلَع كلب مَنِ
 لَخْبَت الو قفتأَف «كتقَورو قزرلابتمَمتمااذَِو ءقزترلاب مامسهآلا كتقلخ لصأ تلَعَج

 نمو ؟ىباتك ىف كدت ملف رجلا كُثدَعَوو فَلا كَل تئمَض ْدَقَف «ىدابع ىَلَع ىتزرب
 راهو #ث تزيإو سس نس ىلع ها عيب ل هس ل هه 5 وبس ش0 سا جف سرص

 هتبك ىتييوير دحج نمو «ىتبيوبر دحج دَقَف «ىئايبثأب قدصي مَل نمو «ىدعوب قدصي مَ

 .«(ههجو ىلع رانلا ىف

 ّن واللا ةسداّسلا ةّظعوْلا
 .نورشكت الو ىل اوركشاو ىتودبعاَم ان الإ هلإ ال هلل انأ مد َنياَي' :ىّاعت هللا لاَق

 راس سا هس اى اص ساصملا مي اش لس ل هس ل هع 1220

 هَل سيل نم ِمَلَظ نم ىلع ىضغ دتسشاو .ةبراحملاب ىتزراب دقق ءاّيلو ىل ىداع ْنَم ! !مدآ نباي
 وس ةد ير دن با وي صام” كامارو

 ال َناَك إو ةمغار ايندلا ُهّننأو فقزر ىف هَل تراب هَل تْمَسَق اَمَب ىَضَر نم «ىريَخ رصان

 اهدي

 نوُالثلاو ةعباسلا ةظعوملا
 ا ا !مدآ نب ايلا :لجو ٌرَح هللا لوقي

 «توم ا َكَباَغ !مدآ نبا 1 لَو فيفَح كناسلو فسم كنج !مَدآ نبا .كريغل
 هادو

 ناي .ةزو ل تذلخ يلح قااصمأ نم وضع قلخأ مل 1 مد نبا .كيَي نأ لبق هل لَمعاَف

 ؛عْمَسلا ىَلَع توسحتل مصأ َكمْقَلَح ولو ىصِيلا ىلع تْرسحتل مكبأ كَمْفلَخ و !مدآ
 الق كل همام * 1مم نيا .ريصمل ىف الو ىل ركشلو هشابلع ىتمنن رذق افرع

 ال من :ىتَضاط يا يقرر تلكأ نإ 22 7 000



 2 2 و هس مط 1717 حج

 را نبا نرسم نان لاو يس ا اوي سل ل
 ا

 احلا كهل لو رّمَسلا اهرَنآ ىلع نإ ؛ةئيطَخلا كترغت الو كب تلا لوْ ل ابق كاستل
 ملاَذِإ !م مآ نبا مدَلا كَم ال نيح ًاهريخأت ىلع مدن كنف فيولا نع ٍلمألا لوطو

 0 0 ل يرف  حش 2 لغز دوف ل لقاح تم كم 8
 رابج كّيلع طلس ؛مهقوقح «ءارقفلا هلم تعنمو ايإ كتفرر ىذلا لاما نم ىَقَح جرت

 ىباذع تيشَح إو «يتعاط ْمرلاَم ىتمحر تدر نإ مآ نيا .هيَلَع كييثأ الو «كنم هَدَحأَ
 ”ه-<.6

 .ريثكلا قزرلاب ىضرَ ال تْنآو يلق ٍلّمَملاب كم تيضر ! 'مدآنباي .ىتيصْعم نم ردح

 اًذِإو إو ؛عث اجلا ٌرُكذاَف ماَعَّطلا ىَلَع تسّلج اَذِإو و «باَسْملا ركذاف لالا تبسك اَذِإ !مدآ نباي
 0 :هللمل ءاث ولو َكْيَلَع هلل ةرداق ٌرُكذاَف فيعضلا ىلع ةَرْدَّقلا ىَلَع كفن: يعد
 كَسْقَت جلاَمَف تْضِرَم اذإو ءميَملا ىلا لاب الإ والو لوح الب نعَحْس اف الب كب

 .«نوعجار هَل نإ هلل ان لق ةبيصم كتبا اَذإَو «ةقدصلاب

 َن وثالتلاو ةَنماَعلا ٌةظعوملا
 بتتجاو هيل دوُقَيو ةئجلا حاسم ِْنإَف هريَخلا َلعْفا !م دآ نباي' : لجو رع هللا لوي

 ككرسع نأو ؛َباَرَخْلل هيدْبت ىذلأ؛ نأ مّلْعا !م ذآ نبي اني وسر راثلا حاتفم ُهَنِإَف رشا
 باقعلاو «كُيلَع باَسْحلاَو َك ريغ ميعتلاَف ؛ ةرولل ُهَتمَمَج امو «بارتلل كَدَسَجَو بارخلل

 مَرْلاَو بساحت نأ لبق كَسْفَن َبسَحَف (َلَمَعَلا رْبَقلا ىف كَ بحاصلاو مدتلاو كل
 انَْذ بتذأ نم !مدآ نباي .نيركاششلا نم نكو كتب امب ضْراو «ىَتّيِصْعَم رذخاو «ىتَعاَط

 وهو هلا هَلَخْدَأ ىتيسشخ نم اًبكآب َسْلَج ْنَمَو كب وهو راثلا ُهَنلَخْدَأ «كحاّض وهو
 ” ل ع ا ا تع 1 كرما رخو

 نم مُكَو توما هذ رابج نم مدكو «هباسح موي رفا متي ىنَغ نم مك | !مدآ نبا .كحاض
 ماع 3 ىلا كل هذ روم جر 2 -

 نزح تَئروأ ةَحرَق نم مهو توما يلع اهردك هبتمطنب ورسم نم مكو توما هرم ولح
 هجرلا تع جب يت لولا -

 يد لورا ا 0 مئاهبلا ملت ول !مآ نإ .اليوط
 هس ع ص رس <

 لَ امب كارو «رس لعجا !مدآ نياب ؟كم نأ هدب امو فذ راهب قلو للاب ادم

 لَ كايد نم كيتآ امو ؛تارشح انهم كنف ام ىلع كفسأ نكبلو «كترخآ يف معلا نم
 ه <52

 كديعأ بارثلا ىلإ كفل تارتلا نم ! مدآ نباي .هيَلع سأت الف اهنم كتاف امو هب حرفت
 ل

 ايندلا هْنع تيوز ادبع تح اذإ ىنأ , ملعاو ءتومللل أّيهتو ايثدلا عدو ؛ كثعبَأ بآرتلا نمو

 0 2 سمس معاش ؛ىتمحرب جلا هلْخدأَف هج لّمعب لّمْعَيَو ءاهرْذحَيَف يدا ٠ !توبع هتيرأو «ةرخآلال هنلمْعَتس معتساو

 .راثلا ُهلَخدأَ راثلا لْهأ نم نوكف ءاهلمعب هتلمعتساو اندلاب ب ىلع هتلغشأ ذيع تيقن اذإو



 دال هصحبببسس بسس مش بس ىلازفلامامإلالئاسةعوجم ح

 قا هظدع عع .دو سة هداك

 دوي الق بحي من اليلَق (تْكمَي 1 «لآلظلا ءائقك اًيندلاو لاَط نو ناَف رْمع لك !ًمدآَنْباَ

 "كتيمأ ىذا انأو «كتييحأ ىذلا اَنأَو «كتفَرر ىذلا اأو «كَنقَلَخ يذلا انآ !مدآ نباي . .كيلإ

 ارض كسفَتل كلمت ال كّنأ عم :هتيآر ارش تلمع َنِإَف كّبساَحأ ىذّلااَنأو «كَئعْبأ ىذا انآو
 هن ع كب

 دَقَف ؛قرّرلاب مهن الو ىنمدخاو ىتعطأ !مدأ نبا .اروشن الو ٌةاَيح لو اًنومآلو اًمقَن الو

 كل ْرَدقي مل ءىش َرمأ لمحت فيك 1مدآ نبا. .هتيسفك لق ءىش م لمحت الو هرم كَتِيَقَك

 فْيَكَف توما هليبَس َناَك ْنَم !مدآ نبا .هلْمْعَت مل لمع باوَت ذحأَت مل كن اَمَه هئرذت ْمَلو
 لع بما نبا أ اع 5 3

 ليلق قزر !مدآ نباي ؟ايندلاراد يف هيب ىف رسي فيكم ربقلا هب ناك نمو ؟ايناّلاب حرفي
 دهن الو نخا نسدأ

 ام كلام رشو هتسدق ام كلام ري ! مدآ نياي .ركاش ريغ |تنآوز ريثك نم ريح ركاش تنآو

 ناك نم! ! مدآ نبي .توملا ادخن لبق ىدنع ُهدجت ارْيَخ كتل مد ءايندلا ىف هَل

 اَنأَف ءايئات ناك ِسو هل رفغأ ىذلا اَنأَ ءارفقتسم نك نمو : همه تح رت فلل الأن .اًمومُهَم

 نمو ءهَقوَح نمأ ىذا ان .اًمئاَح نك ْنَمَو فتوسك ىذا ان ,ايراع َناَك ْنَمَو .هتيهَت ىذا
 قدوج 8238# ى اس

 هرمأ هَل ترسي ؛ىرمأ ىضرأو ىنعاط ىلع ىدبع َناَكاذإو هعّبشأ ىلا اَنأَت ءاعئاج َناَك
 00 باسل هدو سا # ىو مل عا ظلوي## ومص د

 ىف هترقفأ ىماتسيلاو ءارقفلا لاومأب يتغتسا نم !ىسوماب .هردص تحرشو ؛هرزأ تددشو
 و -4 مس سك ل ام ع م

 هتنكسأو «باَرَخلا هءاَنب تبَقعَ ءاّمعضلاَو ءارقفلا ىَلَع ربجت نمو ,ةرخآلا ىف هَتبْدَعو ايندلا

 . 1١195314 : ىلعألا] 4 ئسوُمو ميهاربإ فحص 22 ئلوألا فحّصلا يفل اذه نإ رانلا

 ميضارقإ م ل
 ليوأتلا نوناق

 «نيملاعلل ةمحر ثوعبملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هللا دمحلا

 نب] دمحم نب دمحم دماح. وبأ دهازلا مامإلا لئس دقف :دعبو .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 ناطيشلا نإ» : هِيَ هللا لوسر لوق ىنعم نايب نع هللا ةمحر ىسوطلا ىلازغلا [دمحم
 ؟دوعلاب ةطاحإلا لثم وه مأ .ءاملاب ءاملاك ةجزامم وه له .(مدلا ىرجم مكدحأ نم ىرجي

 نوكيف اهيف تبثتف ساوحلا ىلإ بولقلا اهلقنت جراخ نم لياختب بولقلل هترشابم وه لهو

 نم ةوبنلا هتمسر ام نيب عمج نكمي لهو ؟بولقلا رهوج هرهوج رشابي مأ «ساوسولا اهنم
 اهاوس لاكشأ ىفو «تاناويحلا روص ىف مدآ ىنبل نجلا ىئارت ىف هلثمو .«فصولا اذه

 ىلع مهتروص مأ ؟مدآ ىنب روص ىف ءايبنألل مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكتالملا ىئارتك «ةفلتخم

 امك ةينامسج ةفاثك اهيف ثدحي مث «ءاهتيؤر هل ردق نمل اهنع ءاطغلا فشكتنيف ةلثمألا كلت

 ؟ةكئالملا ىف ثدحأ

 لوق نيبو «نيطايشلاو نجلا ىف عرشلا نم لوقلا اذه نيب عمجلا ىلإ ليبس نم لهو
 ؟ال مأ ءاهريبدتل ماسجألا ,لخاد ىف ىتلا ةعبرألا طالخأآلا نع ةرابعو ةلثمأ اهنإ ةفسالفلا



 تح ىلازفلامامالا لئاسرةعومجو تح سس سس سسلمص ا! تحج

 عورصملا نال وه مأ ءهعرصي ىذلا ىنجلا مالك وه له نيعورصملا نم رهظي امو
 ؟هتم هلاتي ام ةلش نم هيرتعي ماسربب

 نويعيبطلاو ؟لعقلا ىلإ دعب جرخت ملو ىوقلا ىغ ىتلا بئاوغلاب مهراستإ فيكو
 طلخب مهنومسيو كلذ هتع نركيف هتبلغو ءادوسلا طلخ تاروث نم هملعت اع كلذ ىف نولوقي

 ؟ال مأ ةعماج ةلع اههنيب لهو .حيرلا

 له ؟ءصاصح هلو تلذألا دتع ناطيشلا رابدإ ىف ُهََِ# ىبنلا هي ربخأ ىذلا لثلل فيكو
 روصتي مأ ءةدشلا نم ثدحي نالقو .ةراجحلا طرضم :برعلا لوقت امك لثملا كلذب ديرأ

 .ىذعتي ال هملع ىلع طيسب ناطيشلا تإف ؟صاصحخلا هنع نوكي مسج تقولا كلذ ىف
 دقو ءاذغ مهل مظعلاو ثورلا اضيأ نوبكي فيكو ؟ىذغتلا نم نوكي ام هنم نوكي فيكف

 ؟ةبكرملا ساوحلا هيف حصت ال طيسبلاو «مشلاب نوكي
 ؟رانلا لهأ ليبق نم مأ «ةنجلا لهأ ليبق نم هلهأ لهو ؟خزربلا ىف ةقيقحلا نوبكي, فيكو

 روسلاب هنع ربعلل كرتشملا لصفلا هنإ ليق نإو ءرانلاو ةنجلا ىف الإ روصنت ةلزتم كاته سيلف

 ؟هريغ وه مأ ءحيحص وه له ءباذعلا هلبق نم ءرهاظو ةمحرلا هيف هتطاي باب هل ىذلا
 راص هنازيم فخ نمو ةتجلا ىلإ راص هنازيم عجر نم نإف ؟خزربللا بجوتسملا نمو

 هل ذفنت نأ ىلإ فيقوتلا نع ةرابع وه لهف .ةئيشملا ىف ناك هنازيم ىوتسا نمو «رانلا ىلإ
 ؟ةواقنشلا هتبلغ وأ «ةماركلا

 ربعملا مه لهو ؟اهريغ ىَت مأ ةنجلا ىف مدآ ىنب عم نيمعنملا نم مه له ةكئالملاو

 عون نيعلا روحلاو نجلاو مدآ ىنبو «ةكئالملا ريغ عبار فنص نادلولا مأ نادلولاب مهنع

 ؟مهتفص امو ءمه فيك مأ «سماخ

 ام اًضيأ اذه ىفو «ضرألاو ءامسلا ضرعك ةنجلا ضرع نأ باتكلا حصفأ دقو

 .اهضرع ىلع اهضرع ديزيو «فرظو ءاعو اهلل ءامسلا نوكي نأ. رظنلا ىلإ جاتحي

 رهظي ىذلاو ؟ةنحلا ىبف مأ فاقولل' ضرأ ىف زوفلا وه له ُهّْْقَي هللا لوسر ضوحو
 لبقو «لصفلا لبغ فقوملا دئادش ىف هنم برش رانلا نم زوفلا: هلأ قبس نم نأت ثيدحلا نم

 نم» : هِيَ هلوقل اهريغ نم كوكي نأ حصي الو ؟اهريغ وأ ةنجلا نم هؤام لهو ؟ةعافشلا

 عيمسملل لهو ؟ضرالا ىف ةنجلا نم ءىش نوكي لهو «(دبأ اهدعب أمظي مل ةبرش هنم برش
 ؟ةعافشلا عم مالسلا هيلع انيبن صئاصخ نم وه مأ ءضايح مالسلا مهيلع ءايبنألا

 هللا ءاش نإ الؤطتم اًبأثم ءءافيتساللا قيرطب ةلئسألا هذه نع حورشملا باوجلاب معنيلف

 . ىلاعت

 :اهنع اًبيجم لاقف
 ركذأ ةعجارملا ترركت اذإ نكا ءةدع بابسآل .؛باوجلاو اهيف ضوخلا هركأ ةلئسأ

 :لوقأو طمنلا اذه ىف هب عفتني الك اًنوناق



 حاسأو بسسس خا ىلازفلامامإلالئابرةعومجبمب ج

 ىلإ اوبزحت هينف نوضئاخلاو ؛ركفلا رهاظو رظنلا لوأ ىف مداصت لوقنملاو لوقعملا نيب

 عمط طسوتم ىلإو «لوقعملا ىلإ رظنلا ديرجتب طرفم ىلإو «لوقنملا ىلإ رظنلا ديرجتب طرفم
 :.ىيفلتلاو عمجلا ىف

 مهتيانع دتشت ملف ءاعبات لوقتمللاو «ًالصأ لوقعملا لعج نم ىلإ اومسقنا نوطسوتملاو '

 ءهنع ثحبلاب مهتيانع دتشت ملف ءاعبات لوقعملاو ءًالصأ لوقنمللا لعج نم ىلإو ءهنع ثحبلاب
 :قرف سمخ نذإ مهف .امهنيب قيفوتلاو فلأتلا ىف ىعسيو ًالصأ دحاو لك لعج نم ىلإو

 لوألا لزنملا ىلع نوفقاولا مهو ءلوقتنملا ىلإ رظنلا اودرج نيذلا مه :ىلوألا ةقرفلا

 ءاج امب اوقدص ءالؤهف ؛عومسملا رهاظ نم مهماهفأ ىلإ قبس امب نوعناقلا قيرطلا لزانم نم
 ًاليوأت اوفلكو لوقنملا رهاظ ىف ضقانت راهظإب اوهفوش اذإو .ًاليصأتو ًاليصفت لقنلا هب
 ناطيشلا صخش ىري فيك :ًالثم مهل ليق اذإف .ئش لك ىلع رداق هللا نإ :اولاقو اوعنتما

 ةردق ىف اًبجع سيل كلذ نإ :اولاق ؟نيتفلتخم نيتروص ىلعو .نيناكم ىف ةدحاو ةلاح ىف

 ىف دحاولا صخشلا نوك نإ :اولوقي نأ اوشاحتي مل امبرو .ئش لك ىلع رداق هللا نإف هللا

 .ىلاعت هلل رودقم ةدحاو ةلاح ىف نيناكم

 رظنلا اودرجو ءمهل لباقملا ىصقألا فرطلا ىلإ ءالؤه نع اودعابت :ةيناثلا ةقرفلاو

 ام اوعمس نإو «هولبق مهقفاوي ام عرشلا ىف اوعمس نإف «لقنلاب اوثرتكي ملو «لوقعملا ىلإ
 .ماوعلا دح ىلإ لوزنلا مهيلع بجي هنأو «ءايبنألا هروص كلذ نأ اومعز مهلوقع فلاخي

 ىلع هولمح مهلوقع قفاوي مل ام لكف .هيلع وه ام فالخ ىلع ئشلا ركذي نأ جاتحي امبرو
 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا اوبسن ذإ ءاورفك ىتح لوقعملا ىف اولغ ءالؤهف .لمحملا اذه

 . ةحلصملا لجأل بذكلا ىلإ

 رح بجي مهيلع هللا تاولص ءايبنألا ىلع كلذ زوج نم نأ ةمألا نيب فالخ الو

 ةحاسب اولزنف «؛ثحبلاو ليوأتلا رطخ نم ةمالسلل اًبلط اورصق مهنإف نولوألا امأو .هتبقر

 نع ءالؤه صلخت نإف «كئلوأ لاح نم برقأ ءالؤه لاح نأ الإ .اهب اونأمطاو .لهجلا

 ؛ هللا رمأ بئاجع هنك ىلع فقن ال نحنو ءريدق ءىش لك ىلع هللا نإ :مهلوقب قياضملا

 الو .ةحلصملل هملع ام فالخ ىلع هركذ ام ركذ امنإ ىبنلا نإ :اولاق نأب كئلوأ صلخمو
 .ةمالسلاو رطخلا ىف قرفلا نم نيصلخملا نيب ام ىفْخي

 :لوقنملاب مهتيانع فعضو هنع مهثحب لاطف ءًالصأ لوقعملا اولعج :ةثلاثلا ةقرفلاو
 ةفلاخملا ركفلا لوأو «ىأرلا ئداب ىف ةمداصتملا ةضراعتملا رهاوظلا مهدنع عمتجت ملف

 لوقعملل ةفلاخملا رهاوظلا نم هوعمس ام نكل ؛لاكشإلا ةرمغ ىف اوعقي ملف ءلوقعملل
 ظافلأ نم هليوأت برق ام وأ ءنآرقلاك مهدنع رتاوتي ام الإ «هيوار اوبذكو هوركنأو هودحج

 نع فقوتلا اوأرف «ليوأتلا ىف داعبإلا نم اًرذح هودحج هليوأت مهيلع قش امو ؛ثيدحلا

 در ىف رطخلا نم ىأرلا اذه ىف ام ىفخي الو .ليوأتلا ىف داعيإلا نم ىلوأ لوبقلا

 .انيلإ عرشلا لصو مهب نيذلا تاقثلا نع ةلوقنملا ةحيحصلا ثيداحألا



 تح ىلازفلا مامإلا لئاسر هعومجم تسسسشس٠شس٠سس سس 710 2جج

 رهاوظلا مهدنع عمتجاف هل مهتسرامم تلاطو ءالصأ لوقنلا اولعج :ةعبارلا ةقرفلاو

 ىف رهاوظلاو لوقنملا نيب مدصتلا مهل رهظف ءهيف اوصوغي ملو لوقعملا نم اوفرطتو «ةريثكلا
 نيبتي مل هيف اوصوغي ملو «لوتعملا ىف مهضوخ رثكي مل امل نكلو .تالوقعملا فارطأ ضعب
 ىلع ىنيني ىذلا هليوطو رظنلا قيقدب كردي اهضعب تالاحملا نأل ؛ةيلقعلا تالاحملا مهدنع

 اومكح هتلاحتسا معي مل ام لك نأ :وهو رخآ رمأ هيلإ فاضنا مث «ةيلاونت# ةريثك تامدقم

 «ليلدلاب هناكمإ ملع مسقو «ليلدلاب هتلاحتسا ىلع مسق :ةثالث ماسقألا اوملعي ملو . هناكمإب

 مل ذإ ؛هناكمإب مكحلاب مهتداع ترج ثلاثلا مسقلا اذهو .هناكمإ الو هتلاحتسا ملعي مل مسقو

 ام ماسقألا نم لب ؛هناكمإ رهظي مل اذإ هتلاحتساب مكحي نمك ءأطخ اذهو ؛هتلاحتسا مهل رهظي

 امإو ؛هب ةطاحإلا ةيرشبلا ةوقلا ىف سيلو لقعلا فقوم هنأل امإ ءهتلاحتسا الو هناكمإ ملعي مل

 . هيلع ههبني نمل هدقفو هسفنب هليلد ىلع هروثع مدعو ةصاخ رظانلا اذه روصقل

 هنأ بكاوكلا ددع فرعي نأ نع ىرصبلا سحلا روصق :رصبلا سح نم لوألا لاثمو

 .هيلع ىه ام ىلع اهدعب عم بكاوكلا مظع كردي نأو ءدرف وأ جوز
 لزانم كردي نأ نع سانلا ضعب سح روصق :صاخلا روصقلا وهو ؛ىناشلا لاثمو

 ىف لزانملا جرد لباقم ةرشع عبرأ ءافخو «لاح لك ىف اهنم ةرشع عبرأ روهظو ءرمقلا

 كلذك . ضعب نود رصبلا سحب سانلا ضعب هيلع فقو امم كلذ ريغو «قورشلاو بورغلا

 .توافتلا نم عونلا اذه لثم لقعلا كاردإ ىلإ قرطتي

 ةميظع ةنوؤم اوفكف «تالاحملا مهدنع رثكي مل تالوقعملا ىف مهضوخ لق امل ءالؤهو

 :ةهجب هللا نوك نأ هل رهظي مل ىذلاك ليوأتلا ىلإ ةجاحلل اوهبتني مل ذإ «تاليوأتلا رثكأ ىف

 . ةهجلا ىلإ ريشي ام لكو ءاوتسالاو قوفلا ليوأت نع ىنغتسا ذإ «لاحم

 «لوقنملاو لوقعملا نع ثحبلا نيب ةعماجلا ةطسوتملا ةقرفلا ىه :ةسماخلا ةقرفلاو

 نمو ؛اًنقح هنوكو عرشلاو لقعلا ضراعتل ةركنملا ءاّمهم ًالصأ امهنم دحاو لك ةلعاجلا
 ال لقعلا ليلد قدص الولو ؛عرشلا قدص فرع لقعلاب ذإ ءعرشلا بذك دقف لقعلا بذك

 تبث امو «عرشلاب لقعلا بذكي فيكو ؛بذاكلاو قداصلاو «ىبنتملاو ىبنلا نيب قرفلا انفرع

 .لقعلاب الإ عرشلا
 اوبلطو ءاّبعص ىقترم اوقترا مهنأ الإ ؛اًبوق اًجهنم اوجهن دقو .ةقحملا ةقرفلا مه ءالؤهو

 ام اًكلسم اوجهتناو .هاصعأ ام عمطم ىلإ اوفوشت دقلف ؛اًفاش ًاليبس اوكلسو ءاًميظع اًبلطم

 .رثكألا ىف ريسع قاش نكلو «رومألا ضعب ىف ريسي لهس كلذ نإ ىرمعلو .هرعوأ

 لوقعملا نيب قيفلتلا ىلع ردقي ءاهيف هضوخ رثكو «مولعلل هتسرامم تلاط نم «معن

 هيف رطضي عضوم :ناعضوم هيلع ةلاحم ال ىقبيو «ةبيرق تاليوأتب رثكألا ىف لوقنملاو



 ليوأتلا هو هيف هل نيبتي ال ريخآ عضومو ءاهنع ماهفألا وبنت داكت ةديعب تاليوأت ىلإ

 حصي مل اذإ روسلا لوأ ىف ةروكذملا فورحلا سنج نم هيلع ًالكشم كلذ نوكيف ءًالصأ

 لوقعملا ىف هروصقل امإ وهف نيرمألا نيذه نع ملس هنأ نظ نمو .لقنلاب ىنعم اهيف
 هروصقل امإو ؛اًنكمم هتلاحتسا فرعي ال ام ىريف «ةيرظنلا تالاحملا ةفرعم نع هدعابتو

 هب هيصوأ ىذلاف .لوقعملل اهتنيابم رثكي ام اهتادرفم نم هل عمتجيل رايخألا ةعلاطم نع

 :رومأ ةثالث

 لا تقلق مييح ىلع عداطالا ف يطا الاد :اهدحأ

 ه :ءارسإلا] 4 اليلق ذل ملعلا نم متيتوأ امو : لام هلوق كلو ,عمطم ريغ ىف كلذ نإف

 نعال ا ىلع رومألا هذه ضعب راتتسا ديعتسي نأ ىغبني الو

 كلذ عيمج ىف هَ 9 ىبنلا دارم ىلع عالطالا ىعدي ىذلا ملاعلا نأ ملعيلو .نيطسوكلا

 .هروفول ال هلقع روصقل هاوعدف

 بذك ولو «بذكي ال لقعلا نإف ءًالصأ لقعلا ناهرب بذكي ال نأ :ةيناثلا ةيصولاو

 ةيكزتب دهاشلا قدص فرعي فيكف .عرشلا انفرع هب ذإ «عرشلا تابثإ ىف بذك هلعلف لقعلا

 ؟عرشلا ىكزم لقعلاو «ليصافتلاب دهاش عرشلاو «بذاكلا ىكزملا

 ىفنو هللا نع ةهجلا ىفن ىف ىرامتت نأ كنكمي مل لقعلا قيدصت' نم دب نكي مل اذإو

 .ليوأت نم دب الف نزوي ال ضرع لامعألا نأ تملع «نزوت لامعألا نإ» كل ليق اذإو .ةروصلا

 ضرع توملا ذإ ؛لوؤم هنأ تماع «حبذيف حلمأ شبك ةروص ىف هب ىتؤي توملا نأ» تعمس اذإو

 ذإ ؛حلمأ شبك ةروصك ةروص هل نوكي الو .ضرعلا ىلع زوجي الو لاقتنا نايتإلا ذإ ءهب ىتؤيال

 ةبقر هلام توملاو «ندبلا نع ةبقرلا لصف حبذلا ذإ ؛توملا حبذي الو .اًماسجأ بلقنت ال ضارعألا

 .ليوأتلا نم دب ال اّذِإف .ةايحلا مدع هنأ ىري نم دنع مدع وأ ضرع هنإف ؛ندب الو

 مكحلا نإف «تالامتحالا ضراعت دنع ليوأتلا نييعت نع فكي نأ :ةثلاثلا ةيصولاو

 ملكتملا دارم ملعت امإف ءرطخ نيمختلاو نظلاب هْيَع لوسر دارمو «هناحبس هللا دارم ىلع
 لطبيو تالامتحالا هوجو رصحنت نأ الإ هدارم ملعت نيأ نمف رهظي مل اذإف ؛هدارم راهظإب

 .ناهربلاب دحاولا نيعتيف ادحاو الإ عيمجلا

 رصحني ىتمف ء«ريثك اهيف عسوتلا قرطو برعلا مالك ىف تالامتحالا هوجو نكلو
 ثيدحلا دروو «نزوت ال لامعألا نأ كل ناب اذإ :هلاثم ؛ملسأ ليوأتلا ىف فقوتلاف كلذ

 ىنك دقو .لمعلا ظفل زاجملا نأ نكمأو «لمعلا ظفلو ءنزولا ظفل كعمو .لامعألا نزوب

 نوكي نأ لمتحاو .«لامعألا فئاحص نزوت ىتح هلحم ىه ىتلا لمعلا ةفيحص نع هب

 «نزولا ةدئاق وه ذإ لمعلا رادقم فيرعت وهو هترمث نع هب ىنك دقو ءنزولا ظفل وه زاجملا
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 وأ «نزولا نود لمعلا ظفل لوؤملا تأب نآلا كمكحف ؛فيرعتلا قرط دحأ ليكلاو نزولاو

 .نيمختلاب هدارم هللا ىلع مكح لقن وأ لقع ىلإ هيف حاورتسا ريغ نم ءلمعلا نود نزولا

 ىتلا تادبعتلاو لامعألاو تادابعلا ةرورضل هيف صخر دقو «لهج نظلاو نيمختلاو

 نمف .تاداقتعالاو ةدرجملا مولعلا ليبق نم وه امنإ لمع هب طبتري ال امو .داهتجالاب كردت

 لقعلاو «تانيمختو نونظ تاليوأتلا ىف لبق ام رثكأو ؟نظلاب مكحلا ىلع اهيف رساجتي نيأ
 «لقعلل بيذكت هيف ذإ ؛دارم ريغ هرهاظ نأ ملعأ :لوقي نأ نيبو «نظلاب مكحي نأ نيب هيف

 ىلإ هيف ليسس الو لمع هب قلعتي ال ذإ ؛ىردأ نأ ىلإ ةجاح الو ىّردأ الف دارملا نيع امأو

 د .نيمختلاب مكحأ نأ ىرأ تسلو ؛نيقيلاو فشكلا ةقيقح

 نأ دعيي ال ذإ ؛ةمايقلا ىف نمألا ىلإ برقأو «لقاع لك دنع ملسأو بوصأ اذهو

 اندارم طبنتست مل مل هل لاقي الو «نظلاب انيلع تمكح :لاقيو بلاطيو ةمايقلا ىف لأسي

 «قلطملا ناميإلا الإ داقتعالا نم هيف كيلع سيلو ؟لمعب هيف رمؤي مل ىذلا ضماغلا ىفخلا

 .[7 :نارمع لآ) 4 انَبر دنع نَم لك هب اّنمآ 9: :لوقت نأ وهو «لمجملا قيدصتلاو
 مامإلا لاق هلجألو ؛لهسأ اهنع باوجلاف تناك نإو «ةديعب ةمايقلا ىف ةبلاطملا هذهف

 هب ناميإلاو .ءلوقعم ريغ فيكلاو ءمولعم ءاوتسالا» :ءاوتسالا نع لكس امل هنت كلام

 .«ةعدب هنع لاؤسلاو ءبجاو

 عم نكل ؛ةلئسألا هذه لثم نع باوجلل ىتيهارك ىف ىرذع نيبتسي اياصولا هذهبو
 :لوقأف :هدورأ ام نضع: نك ةتدعاجم واوأ اذه

 هرثأ نايرس ىلإ ةراشإف «مدلا ىَرْجَم َمدآ نبا نم ىرْجَي َناَطْبَشلا نإ : هْيَع هلوق امأ

 نأ دارملا سيلو .هنطاب عيمج ىف ىرستو مدلا ءازجأ ىرجت امك ناسنإلا نطاب عيمج ىف

 اهتلدأو هتامدقم حرش لوطي قيقحت نع لوق اذهو ؟؛ءاملل ءاملا ةجزامم نانإلا جزامي همسج

 ىف سواسولا فداصأ ىنإف :«سحلا هرهظي لياختب سيلف بولقلل هترشابم ةيفيك امأو .ةيلقع
 تامدع» مكيللا اذه: : سواسولا جالتخلا ندع تضعي ههانشأ الو اك ليقتأ تلون يلق

 انبولق ىف فداصن نحنو .كلملا نم ماهلإلاك ناطيشلا نم ساوسولا لب «ةيسح اهرثكأ هليلد

 رطاوخ هذهو ؛هتفلاخم ىلإ اهضعبو «ىوهلا عابتا ىلإ اهضعب وعدي ذإ «ةفلتخم رطاوخ
 اهبابسأ تافلتخملاو ءةثداح اهنأل بابسأ ىلإ ةقرتفم ىهو .اهتايضتقم فالتخا ليلدب ةفلتخم

 ساوسولا لصحي هنم ىذلاو اكلم ماهلإ هنم لصحي ىذلا بيسلا عرشلا ىمسف «ةفلتخم

 نع ثعابلا نع ةرابع ساوسولاو ءريخلا ىلع ثعابلا رطاخلا نع ةرابع ماهلإلاو .اًناطيش

 دوسيو تيبلا بناوج اهب رينتسي رانلا نأ امكو .امهبابسأ نع ةرابع ناطيشلاو كلملاو ءرشلا
 ببس نأو .هبيسل طلاخم هببس نأ ملعنو ءداوسلا طلاخي رونلا نأ ملعنف ءهفقس اًضيأ اهب



 ؛ماهلإلا ببس ريغ ساوسولا ببس نأ ملعي كلذبف .هناخخد داوسلا ببسو ءرانلا ءوض رونلا

 سيل هنأ رهظ دقو ؛هسفنب مئاق رهوج وأ ضرع ببسلا كلذ نأ ىف رظنلا ىقبي «معن

 ةلدأب ىح هنأ اًمضيأ رهظو ءىحب سيل وأ ىح هنأ ىف رظنلا ىقيف ءرهوج وه لب ضرعب
 .ام لخدم هيف اًضيأ لقعللو «ةيعرش

 ال طالخألا ريثأت نأل .ءضحم لهج وهف طالخألا هنإ نييعيبطلاو ةفسالفلإ لوق امأف

 ءرطاوخلاو .ةسوبيلاو ؛ةبوطرلاو ؛ةدوربلاو «ةرارحلا نم عبرألا عئابطلا ىضتقم ودعي

 لب «تادامج ضارعأ ىه ىتلا عئابطلا راثآ نم نوكت نإ زوجي ال مولعلاو «تاداقتعالاو

 ءزيحتم مسج وه وأ «زيحتم ريغ رهوج هنأ جتنيف ؛ةبترلاب تايضرألا قوف نم ةلزان ىه
 كلملا ىف رظنلا اذهو .رخآ مسجك فيثكو ءءاوهلاك فيطل وه ثيحب هريغ دجوي نأ عنميو
 «قلاخلا هب اوفصوو ءمسج هسفنب مئاق وه ام لك نأ ىلإ ةفئاط تبهذف ؛ناطيشلاو «نجلاو

 .اًمسج الإ اولقعي مل ذإ «مهلوق نع هللا ىلاعت

 دوجولا ىف نوكي نأ اولاحأو «ىلاعت هللا الإ مسج هسفنب مئاق لك :ةفئاط تلاقو

 . ليختي ال هسفنب مئاق رهوج هآوس

 تسيلو اهسفنب ةمئاق ةيسح رهاوج ءالؤه لك «ناطيشلاو نجلاو كلملا نإ :موق لاقو
 امك ةراعتسا اهيلع باهذلاو ئجملاو لاقتنالاو لوزنلا لامعتسا امنإو ؛تاكرحتم الو ماسجأب

 لاقف «ناسنإلا نم كردملا ملاعلا رهوجلا ىف اًضيأ-مهنيب فالخلا اذه راث لب ؛هّللا قح ىف

 «لصتم وه الو .هجراخ وه الو .ندبلا لخاد وه الف .زيحتي الو أزجتي ال ءزج وه :موق

 نإف ءهيف ىل فشكتا ام ركذأ تسلو .تافصلا هذه هيلع زوجي ال لب ؛لصفنم وه الو

 ىف ةعفنم الو ؛ىريغ نم ىلوأ ديلقتلاب تسلو ؛اًديلقت لب اًمشك ديفت ال ةلمجملا ةروصلا

 هللا لوسرب ءادتقالا ناكل اًضيأ لطي مل ولو «لوط هيفف هفشك امأو .تالوقعملا ىف ديلقتلا

 دازي نأ ىغبني الف ءهنع ثحب اذهو حورلا رس ركذي مل هنأو «ىلوأ هركذ نع فكلا ىف هلي

 .حاضيإلا ىف هيلع
 ةلثمأ رثكألا ىف ىهف نيطايشلاو .ةكئالملا ةروص نم ءايلوألاو ءايبنألا هذهاش ام امأو

 ؛مهنم دافتسيو مانملا ىف ءايبنألا ىري امك «ىناعملا نيع ةدهاشم ماقم موقتو اهيناعم ىفانت

 ليصفت تركذف .«مهعضاوم نع لقتنت ملف مهصاخشأ امأف ءمهلثم مانملا ىف دهاشملا امنإو

 ذإ «ةفلتخم اًروص ىرت كلذلو ؛نجلا ىف لوقلا كلذكو .«بلقلا بئاجع» باتك ىف كلذ

 الإ: .ةدحاو ةزوض ىلع هاري ال هع ىلا ىري نه نأ امك «اههاوجو رضحتت ال تاليثمتلا

 ىفو .طقف مانملا ىف نوكت مهريغلو «ةظقيلا ىف ءايلوألاو ءايبنألل نوكت تاليثمتلا هذه نأ

 .نيح لك ىف هل هتيؤر ةرثك عم نيترم الإ هتروص ىلع ليربج ري مل ُهَّْْع ىبنلا نأ حيحصلا



 مالك هتاسلب ىنجلا ملكت لئاقلا هلوقو ,همالك وهف عورصللا نم عومسملا مالكلا امأو

 هيبسب ثعبنت :«هبلق ىف تالايخو تاليثتو رطاوخ عوقول ببس نجلا ؛معن .لوقعم ريغ
 رابخإ امأو . هريغ ال ملكتملا وه مئانلاو « مئانلا مالك لشم همالكو ؛ةكرحلاو مادلكلا ةيعاد

 ةرات هللا هقلخ ءىش ىف تباث روطسم نوكي امو ناك ام عيمج نأ هببسف بيغلاب عورصملا

 :ماعنألا ] 4 نيبم باتك يف ف: ىلاعت هللا لاق امك ءاّباتك ةراتو ءاّمامإ ةراتو ءاحول ىمسي

 توبثو .[1 : سي 4 نيبم مامإ يف 17 اتم هال :لملا +1 هوه 851 نسوي

 ىف ةبترملا ةبوتكملا موقرلا لثم سيلو .نآرقلل ظفاحلا هي توبنك هيف ءايشألا

 بلقلاو .ةرهاظلا بتكلا هذهك ىهانتملا ىف بتكي نأ نكمي ال ىهانتملا ريغ نأل ؛هانته مسج

 ىتلا روصلا بلقلا ىف ىءارت عفترا اذإف .باجح امهنيب نكلو «ةآرم لثم حوللاو «ةآرم لثم

 اميف ركفتلا هلاغتشا رثكأو «لوغشم ايندلا ىف بلقلاو ء« لغاشلا وه باجحلاو . حوللا ىف

 ء عرصلا وأ مونلاب ساوحلا تداكر اذإف .مئاد لغش ىف ساوحلا نم هنإف ؛ هيلع سمحلا هدروي

 روصلا كلت ضعب بلقلا ىري امبر «نطابلا ىف رخآ لغاش طالخألا داسف نم نكي ملو

 بئاجعل) باتك ىف هنم حمالام ىلإ ترشأ دقو لوطي اذه قيقحتو ؛حوللا ىف ةبوتكملا

 ةنجلا نم هعضوم ناسنإلل فشكتي ىتح توملا تاركس دنع رهظي ام كلذكو .«بلقلا

 توملا تامدقم ىف دكرت ساونا نأل ؛ًًريذن نوكيف هللاب ذايعلاو راثلا نم وأ ءىرشب نوكيف

 .حورلا قوهز لبق
 امف خزربلاو «ضوحلا ثيدحو «هصاصخو ءمظعلا نم ناطيشلا ءاذغ ثيدح امأو

 «ليوأتلا نع هيف فكلاب ىصوأ امم كلذ ضعب لب ؛قيقحت هب دارملا ليصفت ىف ىدنع

 ال ضوحلا عضومف «ةاجزم ثيدحلا ملع ىف ىتعاضبو «ضحملا لقنلا هكردم هضعبو

 ةبترم هب دارملا نوكي نأ نكمي خزربلاو .ثيداحألا ىلإ هيف عجريلف لقنلا درجمب الإ فرعي

 .ةوعدلا هغلبت مل ىذلاو «نونجملاك « ةئكيس الو ةنسح هل تدسعل نمل رانلاو ةنحلا نيب

 هناحبس هللاو «لقنلا هيلع لدي نأ الإ نيمخت ىرخألا نود امهادحإ دارملا نأب مكحلاو

 .باوصلاب ملعأ ىلاعتو
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